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Jaki rachunek wystawia nam
cyfrowa rewolucja?
Przemysław Gębala

Były wydawca „Stańczyka”, przedsiębiorca

Rozwój technologii niesie ze sobą wojny behawioralne i cyfrową demencję. Trzeba przywrócić właściwe proporcje między nowymi, cyfrowymi,
a dotychczasowymi, analogowymi i fraktalnymi elementami wspierającego nas otoczenia
9 grudnia 1968 roku w Stanford Research
Center w Menlo Park w Kaliforni dr Douglas C. Engelbart wykonał prezentację
dla sympozjum amerykańskich informatyków. Zaprezentował interaktywne korzystanie z komputera – bez pomocy kart
perforowanych; edycję tekstu, dokonywaną również przez dwie osoby w tym
samym czasie na odległość; hiperłącza,
gdzie przy pomocy słowa lub frazy uruchamia się inny tekst; mysz komputerową.
Na podstawie tych idei członkowie jego
zespołu, pracując w ramach centrum badawczego Xeroxa, zaprezentowali w 1973
roku pierwszy komputer osobisty Alto.
Nigdy nie trafił on na rynek, a jeden z egzemplarzy dostał Steve Jobs, który zafascynowany tymi ideami w 1983 roku skomercjalizował w firmie Apple osobisty
komputer o nazwie Lisa, wyposażony
w graficzny interfejs użytkownika oraz
myszkę. Jednocześnie jesienią 1969 roku
doszło do połączenia w sieć internetową
pierwszych 4 komputerów (podaję za:
Henning Lobin, Marzenie Engelbarta,
Państwowy Instytut Wydawniczy, 2017).

Przez minione 50 lat przez świat
przetoczyła się cyfrowa rewolucja, której
skutków – szczególnie tych negatywnych –
do końca jeszcze nie rozumiemy. Dotknęła
ona tego, co stanowi silnik napędzający
ewolucję antropogenicznego systemu złożonego, którym jest wytworzona przez
ludzi cywilizacja i kultura (szerzej o antropogenicznych systemach złożonych,
behawiorystyce, teorii złożoności i teorii
ograniczeń w eseju „Świat może działać
lepiej”).
System złożony to niezależne elementy, będące ze sobą w łączności, wpływające na siebie i wzajemnie się do siebie
adaptujące – węzły sieci kauzalnej świata.
Podstawą tych adaptacji, a więc ewolucji
systemu, jest informacja przepływająca
pomiędzy jego elementami. Rewolucja
cyfrowa, którą zapoczątkowała prezentacja
Engelbarta, dokonała się praktycznie
w trakcie jednego pokolenia, przyśpieszając każdego roku prędkość, zakres i dostępność krążącej i modyfikującej zachowania miliardów ludzi informacji. Przyniosła ona dalszy, jeszcze intensywniejszy
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rozwój nauki i techniki, a w ślad za tym –
poprawę jakości życia na niespotykaną
dotąd skalę. Coraz wyraźniej widać jednak,
że nie wszystkie zmiany generowane na
styku świat cyfrowy/świat realny prowadzą
do lepszego rozumienia otaczającej nas
rzeczywistości, a w konsekwencji do poprawy jej funkcjonowania.

przez bezpośredni kontakt, relacje zbierane
od innych osób (informacja ustna) oraz
wiedzę pisaną (pismo odręczne, wynalazek
druku, cyfrowa rewolucja). Umysł człowieka nieustannie pobiera informację
z otoczenia i wchodząc z nią w interakcję,
wykorzystuje indywidualne predyspozycje
genetyczne, stając się kimś niepowtarzalnym. Nawet w sytuacji syjamskich bliźniąt
jednojajowych.

Umysł a informacja

Rewolucja Gutenberga a rewolucja
Engelbarta

Czym jest umysł człowieka? Przytoczę
tutaj przybliżenie tego pojęcia podane
prze Jamesa Gleicka w książce „Podróże
w czasie” (Zysk i Spółka, 2016, s. 305):
„Umysł jest instancją, której zarówno doświadczamy – natychmiast i bezpośrednio,
jak i która doświadcza. Jest ona przedmiotem strzałki czasu. Tworzy na bieżąco
wspomnienia. Modeluje świat i ciągle porównuje opracowane modele z poprzednimi. Czymkolwiek świadomość tak naprawdę jest, nie jest ona poruszającą się
latarką oświetlającą kolejne fragmenty
czterowymiarowego kontinuum czasoprzestrzeni. To dynamiczny system istniejący w czasie, zmieniający się w czasie,
zdolny do wchłaniania bitów informacji
z przeszłości i ich przetwarzania, a także
tworzenia antycypacji przyszłości”.
Judith Rich Harris w książce „Każdy
inny” (Smak Słowa, 2006, ss. 300-306)
prezentuje rozbudowane wyjaśnienie, jak
używamy informacji w procesie osobistego
rozwoju od narodzenia i potem przez całe
życie – wykorzystując wrodzone zdolności
naszych umysłów do nawiązywania relacji
z innymi ludźmi, do identyfikacji z grupami
ludzi poprzez zdolności do socjalizacji,
oraz do osiągania wysokiego statusu społecznego poprzez projektowanie osobistych
strategii behawioralnych w oparciu o indywidualne predyspozycje i relacje z otoczeniem. Informacja jest zdobywana po-

Rewolucja Gutenberga, pomimo że likwidowała niespójność związaną z niedokładnością i niepowtarzalnością wcześniej
funkcjonujących rękopisów, stała się dla
jej współczesnych problemem. Opisał go
Nate Silver w książce „Sygnał i szum”
(Helion 2014, ss. 12-13): „Jednocześnie
zalew nowych idei wywoływał zamęt. Ilość
informacji rosła szybciej niż ludzka zdolność pojmowania, korzystania z nich i odróżniania informacji wartościowych od
kłamstw. Jak na ironię, efektem wzrostu
zasobów wiedzy były rosnące podziały
narodowościowe i religijne. Kiedy bowiem
mamy do dyspozycji «zbyt dużo informacji», instynktownie zaczynamy przeprowadzać selekcję, wybierając te, które
nam odpowiadają, i ignorując pozostałe,
oraz zawierając przymierze z ludźmi dokonującymi podobnych wyborów i odwracając się od innych”. Rewolucja Engelbarta przynosi nam taki sam problem.
Ale dorzuca dodatkowo wojny behawioralne i cyfrową demencję.
Czym są wojny behawioralne? Są wykorzystywaniem informacji udostępnianych w ramach cyfrowego rejestrowania
aktywności ludzi w sieciach usług internetowych (od Google’a i jemu podobnych,
przez Amazon i inne sklepy internetowe,
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Ubera, Airbnb i inne usługi sieciowe po
Facebooka i pozostałe media społecznościowe). I to nie w deklarowanej przez
Marka Zuckerberga usłudze łączenia ludzi,
ale we wpływaniu na ich emocje, a za ich
pośrednictwem – na manipulowaniu ludźmi i wykorzystywaniu do celów, na które
świadomie nie wyraziliby zgody.
Podział informacji na te, które nam
odpowiadają oraz pozostałe jest bańką,
która powstaje nie tylko przez selektywny
odbiór informacji dokonywany przez nas
samych, kiedy w ich natłoku nie potrafimy
odróżnić prawdy od fałszu, wartościowej
informacji od plotek i celowych dezinformacji. Podział ten jest dodatkowo
wzmacniany i stymulowany przez algorytmy social mediów, z których w dobrej
wierze korzystamy. Ale sam podział to
dopiero początek procesu rozbudzania
i podkręcania emocji. W pełni emocje są
nakręcane w ramach wykorzystywania
platform społecznościowych na potrzeby
polityczne.
To dlatego na konferencji TED Walijka Carole Cadwalladr wygarnęła założycielom Facebooka, Googla i założycielowi
Twittera opisując, co działo się w sieci
wokół Brexitu: „Całe to referendum odbyło
się w zupełnej ciemności – na Facebooku.
Bo wszystko, co dzieje się na Facebooku,
na zawsze pozostaje tylko na Facebooku.
Oglądamy tam tylko własny panel aktualności, którego treści po prostu znikają,
więc potem nie da się niczego zweryfikować. Więc nie mamy zielonego pojęcia,
kto oglądał jakie reklamy albo jaki te reklamy miały efekt, albo jakie dane posłużyły do targetowania tych ludzi. Nie wiemy
nawet, kto umieścił te reklamy ani ile na
nie wydano pieniędzy, ani jakiej narodowości byli reklamodawcy. (…) Referendum
odbyło się niemal w całości w internecie.
Na kampanie na Facebooku, w Google’u

czy na YouTube’ie możesz wydać dowolną
ilość pieniędzy i nikt się o tym nie dowie,
ponieważ działania tych platform są nietransparentne i nieprzeniknione. (…) Nie
muszę państwu mówić, że internet służy
do siania nienawiści i strachu na całym
świecie. Nie tylko w Wielkiej Brytanii
i Ameryce, ale też we Francji, na Węgrzech,
w Brazylii, Mjanmie i Nowej Zelandii. (…)
Możecie pomyśleć sobie: «To tylko kilka
reklam, a ludzie i tak wiedzą swoje».
Grubo się mylicie. Szerzenie kłamstw
opłacanych nielegalną gotówką, z ukrycia,
pochodzącą nie wiadomo skąd, to nie demokracja. To działalność wywrotowa,
w której jesteście wspólnikami”.

w procesie wprowadzania

i utrwalania się informacji
w naszym mózgu liczy się
droga, jaką ta informacja
jest wprowadzana

Równie groźnym, a kompletnie niedostrzeganym problemem jest zjawisko
cyfrowej demencji. Zostało ono opisane
w książce niemieckiego psychiatry i neurobiologa Manfreda Spitzera „Cyfrowa
demencja. W jaki sposób pozbawiamy
rozumu siebie i swoje dzieci„ (Wydawnictwo Dobra Literatura, 2013). Umysł,
jak opisywała Judith Rich Harris, jest
skrzyżowaniem genetycznego potencjału
z otoczeniem – przede wszystkim z umysłami innych ludzi – na drodze spirali
sprzężeń zwrotnych osiąganych poprzez
nawiązywanie relacji, identyfikację z grupą
w ramach socjalizacji i parcie do osiągania
wysokiego statusu społecznego dzięki
obieranym strategiom behawioralnym.
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Manfred Spitzer opisuje to poprzez analogie do ćwiczenia mięśni jako „aktywne
podejście do otaczającej nas rzeczywistości.
Podczas uczenia się zachodzą zmiany
w synapsach, czyli w połączeniach między
poszczególnymi komórkami nerwowymi,
w wyniku czego zwiększa się sprawność
mózgu. Jednocześnie w hipokampie, odpowiedzialnym za zapamiętywanie nowych
informacji, powstają nowe komórki, które
utrzymują się przy życiu tylko dzięki intensywnej pracy umysłowej. W procesie
uczenia się biorą więc udział nie tylko
istniejące struktury neuronalne, lecz także
nowo powstające neurony, które właśnie
tylko dzięki temu procesowi w ogóle mogą
przetrwać. Możemy zatem podsumować:
nasz potencjał intelektualny zależy od
tego, ile pracy umysłowej wykonujemy”
(s. 57).
Świat mediów wprowadza jednak informacje do naszej głowy w sposób monozmysłowy. Bezpośrednia obserwacja,
kontakt z innymi ludźmi jest wielozmysłowy. Wymaga uruchamiania, a więc
i rozwoju wielu struktur naszego umysłu.
W poznawaniu świata niezwykle ważna
jest, na co zwraca uwagą Manfred Spitzer,
sensomotoryka. Poznajemy świat dłońmi,
słuchem, zapachem. Modelujemy sobie
inne umysły poprzez obserwację sposobu
poruszania się, mimiki, wydawanych odgłosów – a więc nie tylko poprzez przyswajane treści werbalne, ale w znaczącym,
a czasem decydującym zakresie przez
przyswajane treści niewerbalne.
W procesie wprowadzania i utrwalania się informacji w naszym mózgu liczy
się droga, jaką ta informacja jest wprowadzana. W artykule „Papier kontra
ekran”, opublikowanym w „Świecie Nauki”
w grudniu 2013 roku Ferris Jabr na podstawie prowadzonych badań nad zapamiętywaniem i przyswajaniem informacji

stawia tezę, że „Ekran, w porównaniu
z papierem, wymaga większego wysiłku
umysłowego i utrudnia zapamiętywanie”.
Mózg człowieka podczas czytania z książki
funkcjonuje inaczej. Uaktywniają się w nim
inne obszary, mniej się męczy, więcej
i trwalej zapamiętuje. Podobna różnica
występuje pomiędzy pisaniem ręcznym –
w kalendarzu, w notesie – a pisaniem na
klawiaturze. Pisząc na klawiaturze, nie
uruchamiamy tylu obszarów naszego mózgu, szczególnie tych odpowiadających za
sensomotorykę, co pukając w klawisze
czy używając ekranów dotykowych.

badania mają swoich

sponsorów. a to, kto je

sponsoruje, wywiera wpływ
na wynik

Świat elektroniki i świat papieru to
nie są światy ekwiwalentne. Książka, reprezentując świat papieru, jest dla jej czytelnika mapą, jest drogą, nie rozprasza
uwagi. Daje nam punkty orientacyjne,
narożniki, grubość, miejsce określonego
fragmentu tekstu w przestrzeni i rzecz
bezcenną – naturalną, nieregularnie regularną, przyrodniczo fraktalną strukturę
nośnika treści – papier. Świat cyfrowy
jest płaski, zawsze jest jedną – pierwszą
stroną i nie ma wyraźnie zaznaczonych
granic.
Manfred Spitzer pisze wręcz, że „korzystanie z cyfrowych mediów przez młodych ludzi wpływa niekorzystnie na proces
ich edukacji, uniemożliwia rozwój doznań
sensomotorycznych i prowadzi do poważnych zmian i ograniczeń w kontaktach
społecznych” (s. 193). Na podstawie wielu
6
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przytaczanych w książce „Cyfrowa demencja” konkretnych przykładów Spitzer
dochodzi do najbardziej ogólnych wniosków: „Cyfrowe media winne są temu, że
rzadziej «używamy» mózgu, w związku
z czym z czasem słabnie także nasz potencjał umysłowy. Poza tym wpływają
niekorzystnie na rozwój mózgu młodych
ludzi, przez co zdolności kognitywne z góry
pozostają ograniczone do pewnego niższego poziomu” (s. 280).

czarno-białych wyświetlaczy w swoich
smartfonach. Pytany, dlaczego, stwierdził
prosto i dobitnie: „Wiem, jak to wszystko
działa na umysły ludzi”.
Media społecznościowe odpowiadają
na naturalną i niezwykle silną szczególnie
w umyśle młodego, rozwijającego się człowieka, potrzebę budowania grupowego
punktu odniesienia oraz zdobywania statusu społecznego. Temu służy system
ocen, lajki, komentarze, które w intencji
wykorzystujących cyfrowe zbieranie informacji o użytkownikach internetu mają
z czasem zastępować rygoryzm regulacji
prawnych dotyczących relacji międzyludzkich. Spryskane behawioralną kokainą, zamiast regulować – uzależniają, przynosząc u wielu młodych ludzi, którym
rodzice lub inne osoby z otoczenia próbują
ograniczyć nadużywanie mediów elektronicznych, syndrom narkotykowego „odstawienia” ze wszystkimi tego behawioralnymi objawami. A rosnące zapotrzebowanie na psychologów dziecięcych staje
się coraz częściej tematem medialnym
z cyklu „problemy służby zdrowia”.
W pogoni za dochodami z reklam
i innymi ekonomicznymi sposobami wykorzystania mikrotargetowania w oparciu
o informacje powierzane w dobrej wierze
przez klientów usług internetowych, architekci tego systemu nie zauważają lub
nie chcą zauważyć konsekwencji sformułowanego na potrzeby ekonomii prawa
Goodharda: „Każda obserwowana statystycznie zależność ma skłonność do zawodzenia, w momencie, w którym zaczyna
być wykorzystywana do celów regulacyjnych”. Prawom to sformułowane w 1975
roku, sprowadzić można do stwierdzenia:
gdy dowolny wskaźnik zaczyna być traktowany jako cel, przestaje być dobrym
wskaźnikiem. Innymi słowy, używany
przez social media system ocen, dopra-

Behawioralna kokaina

Problem ze światem cyfrowym nie leży
jednak tylko w jego monozmysłowości
oraz braku dostępności do pełnowymiarowych, uwzględniających bogactwo doświadczeń sensomotorycznych kontaktów
z rzeczywistością. Świat cyfrowy, a szczególnie świat mediów społecznościowych,
jest systematycznie i celowo przez jego
twórców spryskiwany behawioralną kokainą. Przy tworzeniu interfejsów, ikonek,
kolorystyki, dzwięków, obrazów uczestniczą wysokiej klasy specjaliści określający
na podstawie niezliczonej ilości badań,
co najbardziej przyciągnie uwagę, co najbardziej zaintryguje użytkownika. Celem
jest utrzymanie uwagi korzystających z social mediów jak najdłużej. Jak najsilniej.
Mówiła o tym Leah Pearlman, autorka
słynnej ikonki kciuka, „lajka”, która wręcz
postulowała rezygnację najbardziej wrażliwych dzieci z mediów społecznościowych.
Wypowiadał się też o tym psycholog i ekonomista behawioralny Dan Ariely, zwracając uwagę na rolę polubień i uzależniających skutków nagradzania nieliniowego.
Uwzględniając siłę oddziaływania świata
cyfrowego, grafik, które sam współprojektował media społecznościowe, wyznał
w oglądanym przeze mnie wywiadzie, że
on sam i jego dzieci używają wyłącznie
7
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wiony behawioralną kokainą, dawno już
rozpoczął w umysłach osób go stosujących
zmiany prowadzące w zupełnie innym
kierunku niż postulowane przez Marka
Zuckerberga „łączenie ludzi”.
Podsumowując ciemne strony cyfrowej rewolucji, Manfred Spitzer pisze:
„Internet pełen jest podejrzanej jakości
kontaktów społecznych – od podszywania
się pod kogoś innego przez drobne i większe oszustwa aż po prawdziwą przestępczość. W wirtualnym świecie roi się od
kłamstwa, mobbingu, matactwa, agresywnych zachowań, nagonek i pomówień!
Nie dziwi więc, że portale społecznościowe
wpędzają młodych użytkowników w depresję i samotność. Brak samokontroli,
depresja i samotność to we współczesnym
społeczeństwie najważniejsze czynniki
stresujące. Prowadzą one do obumierania
komórek nerwowych i w dłuższej perspektywie sprzyjają rozwojowi demencji”
(s. 112).

Widzę dwie główne przyczyny. Pierwszą są problemy z niezależnością i rzetelnością badań naukowych, które coraz częściej mają trudności ze spełnianiem podstawowych kryteriów naukowości. Problemowi temu poświęcił jakiś czas temu
cały numer „Scientific American” (w Polsce – „Świat Nauki”). Pisze o tym w swojej
książce „Każdy inny” Judith Rich Harris.
Pisze o tym Manfred Spitzer.

Nassim Nicholas Taleb

w „antykruchości” opisuje
jako antykruchą

i pewniejszą drogę

postępowania nazwaną via
negativa, a jako bardziej
ryzykowną, a wiec

wymagającą więcej

Dlaczego brakuje sygnałów
alarmowych?

ostrożności i uwagi – via

positiva

Widoczne, na podstawie choćby przytaczanych powyżej alarmujących wypowiedzi, ciemne strony cyfrowej rewolucji,
prowokują do zadania podstawowego pytania: dlaczego brakuje – na płaszczyźnie
społecznej, medialnej i politycznej – wyraźniejszych sygnałów alarmowych, prowokujących pogłębioną dyskusję nad bezrefleksyjnym używaniem, a (zwłaszcza
wśród młodych), nadużywaniem cyfrowych mediów? Dlaczego wciąż posiadanie
najnowszych gadżetów i obecność umysłów ludzi coraz bardziej w wirtualu, a coraz mniej w realu, nie jest równoważona
przez krytyczną refleksję na temat granic,
poza którymi cyfrowa rewolucja przynosi
więcej szkody niż pożytku?

Badania mają swoich sponsorów.
A to, kto je sponsoruje, wywiera wpływ
na wynik. Największe pomyłki w badaniach naukowych, czy wręcz przekręty,
dotyczą świata medycyny. Wystarczy poczytać choćby książkę Johna Virapena
„Skutek uboczny – śmierć” (Publicat,
2011). Świadomość, kto dzisiaj dysponuje
potencjalnie wielkimi pieniędzmi na sponsorowanie badań naukowych – tak, właśnie tak, producenci hardware i software –
powoduje, że nie zdziwiły mnie opisywane
przez Manfreda Spitzera wyniki badań
nad korzystaniem z cyfrowych mediów
oraz ich wpływu na wyniki w nauce i ak8
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tywności pozaszkolne. Okazały się pozytywne. Tylko, jak konstatuje autor, pomiary dokonane poprzez odpowiednio
sformułowane pytania ankietowe przeprowadzone były poza obszarami istotności, prowadząc do wyniku dokładnie
odwrotnego, niż pokazuje rzeczywistość.
Cóż, zachowanie systemów złożonych,
mierzone poprzez obserwację węzłów kauzalnych świata, a więc naszych umysłów,
jest nieliniowe. Wystarczy więc przyłożyć
linijkę we właściwe miejsce, a fałszywa
informacja jest powielana i staje się obowiązującym punktem odniesienia.
Druga przyczyna tkwi w będącym teraz w pełni możliwości, trzymającym władzę, i polityczną i ekonomiczną, pokoleniu
ludzi wychowanych jeszcze w sposób analogowy, do których i ja się zaliczam. Otóż
temu pokoleniu, któremu cyfrowa rewolucja przyniosła wzmocnienie możliwości
umysłu, ukształtowanego jeszcze przy pomocy wielozmysłowego kontaktu z innymi,
przy pomocy książek, nie starcza wyobraźni. W efekcie jest ślepe na realizowane
obecnie ścieżki rozwoju młodych pokoleń,
nawet lekko zazdroszcząc im biegłości
w świecie cyfrowym. I nie dostrzega stopniowo kumulujących się negatywnych
skutków cyfrowej rewolucji.

Nassim Nicholas Taleb w „Antykruchości” opisuje jako antykruchą i pewniejszą drogę postępowania nazwaną via
negativa, a jako bardziej ryzykowną,
a wiec wymagającą więcej ostrożności
i uwagi – via positiva. Ta pierwsza dotyczy
odkrywania i usuwania z naszego działania, z naszych przekonań tego, co jest
błędne. Ta druga jest drogą interwencjonizmu, która, szczególnie gdy podejmują
ją rządy, często kończy się katastrofą.
Drogi te realizują się również w technologii, a więc także w technikach, które
służą przyswajaniu informacji i rozwojowi
naszych umysłów. Dla lepszego zrozumienia, jak funkcjonuje świat idei, informacji, Taleb sformułował następującą definicję: „Dla obiektów zniszczalnych każdy
dodatkowy dzień życia przekłada się na
krótszą oczekiwaną długość życia. Dla
obiektów niezniszczalnych każdy dodatkowy dzień może wskazywać na dłuższą
oczekiwaną długość życia. Zatem im dłużej
istnieje technologia, tym dłużej może
przetrwać w przyszłości” (Antykruchość
ss. 411-412).
Dla zobrazowania idei Taleba warto
sięgnąć do książki-wywiadu z pisarzami
Umbertem Eco i Jean-Claude’em
Carrière’em „Nie myśl, że książki znikną”.
Mówi Umberto Eco: „Różnorodne formy
książki nie zmieniły jej funkcji ani zasadniczych struktur składniowych od ponad
pięciuset lat. Odkąd istnieje książka, nie
opracowano właściwie jej doskonalszej
wersji. Podobnie jest z łyżką, młotkiem,
kołem bądź dłutem. Nie da się przecież
ulepszyć łyżki. Designerzy z bardzo miernymi rezultatami usiłują na przykład
skonstruować nowe korkociągi, z których
zresztą większość nie działa. Philippe
Starck czynił próby unowocześnienia wyciskacza do cytryn, jednakże model, jaki
zaproponował (pragnąc koniecznie za-

Piramida użyteczności

Chcąc przywrócić właściwe proporcje między nowymi, cyfrowymi, a dotychczasowymi, analogowymi i fraktalnymi elementami wspierającego nas otoczenia,
warto zdać sobie sprawę z jednej podstawowej prawdy: nowe środki przetwarzania
i rozpowszechniania informacji nie unieważniają starych. Dorobek cywilizacyjny
i kulturowy, dorobek antropogenicznego
systemu złożonego jest piramidą. U jej
podstaw jest dorobek przeszłych pokoleń.
9
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chować jego walory estetyczne), przepuszcza pestki. Książka przeszła próbę
czasu i trudno sobie wyobrazić, co można
by wymyślić lepszego, pełniącego tę samą
funkcję. Może zmienią się nieco niektóre
jej elementy, może stronice nie będą wykonane z papieru. W sumie jednak pozostanie ona tym, czym jest” (ss. 14-15).
Warto wziąć pod uwagę te opinie,
zanim ulegnie się fascynacji i nadmiernemu wpływowi cyfrowych szamanów.
Sensomotoryka, bezpośredni kontakt z innymi ludźmi, książka, nieustanne ćwi-

czenie głowy, ale i ciała, wspomaganie
cyfrowe, ale zbudowane na świadomości,
w jaki sposób świat cyfrowy wpływa na
nasz umysł zarówno pozytywnie, jak i negatywnie – oto nasza piramida użyteczności od podstawy do jej ostatniego, cyfrowego zwieńczenia. Tylko ćwicząc własny
umysł i wiedząc, jak działa świat, również
ten cyfrowy, mamy szansę stać się podmiotem, a nie przedmiotem w behawioralnej wojnie o naszą uwagę, o nasze zasoby, o kontrolę nad naszym życiem.

10
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Cyfrowa choroba pogłębia się
z manfredem spitzerem
rozmawia anna szczerbata

maNfred sPiTzer

Niemiecki psychiatra i neurobiolog Autor licznych publikacji
naukowych i książek popularyzujących wiedzę z dziedziny
neurobiologii i neurodydaktyki, m.in. Lernen (wyd. pol. Jak uczy się
mózg, PWN, Warszawa 2007), Vorsicht Bildschirm (Uwaga! Ekran
telewizora).

Zakazaliśmy stosowania ołowiu w farbach i benzynie, dziecięcej pornografii i narkotyków. Jeśli możemy zabronić korzystania z samochodu osobom poniżej 18 roku życia, możemy zrobić to samo ze smartfonami
Co się zmieniło od 2012 roku, kiedy
wydana została pana książka „Cyfrowa
demencja”? Co oczywiste, mamy jeszcze więcej mediów elektronicznych,
używamy ich jeszcze częściej, a dzieci
mają dostęp do internetu praktycznie
wszędzie i bez przerwy. Czy to oznacza,
że jest po prostu coraz gorzej, czy
może dostrzega pan też jakieś pozytywne zmiany?

Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie” –
przyp. AS).
Są jednak także powody do odrobiny
optymizmu. Ludzie robią się coraz bardziej
powściągliwi i sceptyczni, jeśli chodzi
o media cyfrowe. W USA praca dla takich
koncernów jak Apple, Google, Amazon
czy Facebook nie jest już powodem do
dumy. Przeciwnie: ludzie są coraz bardziej
krytyczni wobec firm, które mają negatywny wpływ na ich życie i wyrządzają in
krzywdę.
Przeprowadzona niedawno wśród
młodych ludzi w Niemczech ankieta wykazała, że około 60% z nich chce zmniejszyć skalę swojej obecności w świecie cyfrowym. Pojawiło się nawet słowo „Smombie” (skrót od „Smartphone Zombie”)
i jest ono używane przez młodych ludzi.
Jakiś rok temu siedmioletni chłopiec zorganizował w Hamburgu demonstrację.
Czego się domagał? Tego, żeby rodzice
mniej czasu spędzali patrząc w ekrany

Ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście jest
jeszcze gorzej niż było. W USA dzieci
w wieku 8-12 lat używają mediów cyfrowych przez 6 godzin dziennie, podczas
gdy nastolatki w wieku 13-18 lat robią to
średnio przez 9 godzin dziennie. Od 2012 r.
opublikowano wiele badań, w których
jeszcze wyraźniej widać dość duże ryzyka
i skutki uboczne korzystania z technologii
informatycznych. Dlatego napisałem jeszcze dwie książki na ten temat (w Polsce
wydano książkę pt. „Cyfrowe choroby.
11
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smartfonów, a więcej na opiece nad własnymi dziećmi.

czywistości nie ma żadnego dylematu:
media cyfrowe zakłócają normalny rozwój
mózgu i powodują uzależnienie. Musimy
więc chronić nasze młode pokolenie przed
narzędziami cyfrowymi - aż do momentu,
kiedy będą w stanie używać ich jako narzędzi do wykonywania poszczególnych
zadań. A mowa tu o złożonych i wymagających zadaniach, których i tak nie możemy
dzieci nauczyć.

Z perspektywy polskiej opinii publicznej, jednym z największych sukcesów
poprzedniego rządu było zapewnienie
dostępu do internetu wszystkim szkołom w kraju. Wcześniej istniały tak
zwane „białe plamy” bez dostępu do
sieci, które, jak mówią ludzie, powodowały wykluczenie i uniemożliwiały
dzieciom kontakt z rówieśnikami, które
mają komputery i internet. Czy może
pan ocenić, jaki będzie efekt tego „sukcesu”?

Komputery i internet nie

służą edukacji, przeciwnie –
nawet ją utrudniają

Do tej pory opublikowano już bardzo
wiele badań, które pokazują, że media
cyfrowe w szkołach powodują, że nauki
jest tam po prostu mniej. Media cyfrowe
rozpraszają dzieci i młodzież i odciągają
je od nauki. Komputery i internet nie
służą edukacji, przeciwnie – nawet ją
utrudniają (w „Cyfrowej demencji” można
zapoznać się z badaniami z różnych stron
świata, które potwierdzają, że dzieci
(zwłaszcza ze szkół o niższym poziomie
nauczania), które uzyskują dostęp do
sieci, zaczynają się gorzej uczyć, bo zajmują
się cyfrowymi rozrywkami – przyp. AS).

Co w takim razie powiedziałby pan
o nauce programowania i algorytmów
od wczesnego dzieciństwa? To jeden
z silniejszych trendów w edukacji w naszym kraju. Przedszkolaki uczą się
z robotami programowania, używają
prostych programów komputerowych
do pisania algorytmów i gier komputerowych…

Żeby nauczyć się programować, najpierw
trzeba umieć mówić i myśleć! Jest powód,
dla którego nie wprowadzamy rachunku
różniczkowego i fizyki wysokich energii
w przedszkolu. Zupełnym nonsensem jest
poddawanie dzieci interakcjom z robotami,
aby mogły się czegoś nauczyć. Nauczanie
nie jest „wymianą informacji”, ale aktywnym procesem między nauczycielem
a uczniem. Zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci.

Jaka byłaby pana rada na rozstrzygnięcie dylematu: chcemy, aby nasze
dzieci odnosiły sukcesy i miały dobrą
pracę, ale nie chcemy, aby nadużywały
mediów elektronicznych? Wydaje się,
że wkrótce ludzie, którzy nie są naprawdę dobrzy w IT, nie będą w stanie
odnaleźć się na rynku pracy.

W swojej książce postuluje pan zakaz
reklam telewizyjnych skierowanych do
dzieci. Do czego jeszcze pana zdaniem
dzieci nie powinny mieć dostępu i co

Cała argumentacja, że trzeba możliwie
najszybciej zapoznawać dzieci z mediami
cyfrowymi, aby umożliwić im uzyskanie
dobrej pracy, jest po prostu błędna. W rze-
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powinno być dla nich prawnie zakazane?

interakcje społeczne, posiadanie celu w życiu, prawdziwa praca i rodzina sprawią,
że dzieci będą szczęśliwe i będą żyły dłużej.
Media cyfrowe mają dokładnie przeciwny
efekt.

Gry komputerowe, przemoc, pornografia.
Oprócz tego, naprawdę rekomendowałbym, żeby zarówno dzieci, jak i młodzież,
nie używały w ogóle smartfonów. Smartfony umożliwiają dostęp do największej
na świecie „czerwonej dzielnicy”. To także
dostęp do miejsc, w których dokonuje się
wielu przestępstw.

w kilkunastu krajach

rozwiniętych poziom iQ

spada już od około dwóch
dekad

Z jakimi reakcjami spotyka się pan,
kiedy mówi pan właśnie takie rzeczy,
tzn., że powszechnie używane rzeczy
powinny zostać zakazane? Czy myśli
pan, że zakazy to jedyna droga? Czy
w długiej perspektywie będzie skuteczna?

Cóż, prawdopodobnie jednak większość rodziców do tych rad się nie zastosuje. Co w takim razie czeka ludzi
w przyszłości? Czy pandemia cyfrowej
demencji to realna perspektywa? Możemy się spodziewać przyszłości naznaczonej armią ludzi chorych na Alzheimera?

Zakazaliśmy stosowania ołowiu w farbach
i benzynie, azbestu w budynkach, dziecięcej pornografii, narkotyków i wielu innych szkodliwych rzeczy. Jeśli możemy
zabronić korzystania z samochodu osobom
poniżej 18 roku życia, możemy zrobić to
samo ze smartfonami. Negatywne skutki
używania ich przez dzieci i młodzież są
znacznie większe.

To ryzyko jest realne, ponieważ najsilniejszym czynnikiem chroniącym nas
przed demencją w starszym wieku są
osiągnięcia edukacyjne zdobywane w młodym wieku, a z kolei technologie cyfrowe
upośledzają rozwój poznawczy i utrudniają
naukę. Podsumowując, te dwa stwierdzenia wyraźnie wskazują, że skala demencji
w nadchodzących dziesięcioleciach wzrośnie. Nawiasem mówiąc: w kilkunastu krajach rozwiniętych poziom IQ spada już
od około dwóch dekad. Kiedyś rósł (co
nazywało się „efektem Flynna”, po nowozelandzkim badaczu, który opublikował
pracę na ten temat). Teraz jest odwrotnie.

Co jeszcze doradziłby pan rodzicom,
którzy chcą pomóc swoim dzieciom
uniknąć cyfrowej demencji? Może gry
planszowe?

Szachy są dobre, a gra na instrumencie
muzycznym, koszykówka i teatr (czyli aktywne uprawianie muzyki, sportu i gra
aktorska) są jeszcze lepsze. Prawdziwe

aNNa szCzerbaTa

Członek zespołu „Nowej Konfederacji”
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ratujcie mózgi swoich dzieci!
aNNa szCzerbaTa

Członek zespołu „Nowej Konfederacji”

Kolejne pokolenia, oprócz problemów z relacjami międzyludzkimi, otyłości
i depresji, czeka też pandemia demencji i plaga Alzheimera w młodym
wieku. Winę będą ponosić również nowoczesne technologie
Być może za kilka lat Twoje dziecko pozwie
cię za to, że kupiłeś mu smartfona, tablet
czy konsolę i pozwoliłeś spędzać pół dnia
na oglądaniu filmików. Jak uzasadni pozew? Przy obecnym stanie badań nie mogłeś nie wiedzieć, że spędzanie czasu na
korzystanie z mediów elektronicznych
wpłynie negatywnie na jego przyszłość
i sprawi, że uzyska gorsze wykształcenie
i będzie zmuszone podjąć słabą pracę za
niską płacę.

mi za dwadzieścia lat: «Tato, wiedziałeś
o wszystkim i nic nie zrobiłeś, żeby ostrzec
innych». Właśnie dlatego od kilkudziesięciu lat zajmuję się badaniem człowieka,
jego mózgu, procesów uczenia się oraz
mediów (…)”.
Rzeczywiście, ciężko przejść obojętnie
obok wiedzy na temat ludzkiego mózgu,
jaką dzieli się z nami autor. Człowiek po
przeczytaniu „Cyfrowej demencji” ma
ochotę zostać apostołem antytabletowym,
antysmartfonowym, antykomputerowym
i wszystkim napotkanym ludziom mówić
„A wiedziałeś, jaki wpływ na mózg niemowlaka ma oglądanie bajek?”, „A wiesz,
że są badania, które pokazują, że media
społecznościowe tylko dla 10% dziewczynek są źródłem pozytywnych emocji?”,
i tak dalej, o czym zaraz opowiem w szczegółach.

Idź i głoś!

Może dla Polaków takie pozwy wobec rodziców to wciąż science fiction, ale i tak
warto uświadomić sobie, że wpływ mediów
elektronicznych na mózgi dzieci jest już
pod wieloma względami zbadany, a wyniki,
delikatnie mówiąc, nie napawają optymizmem i entuzjazmem wobec technologii.
Niemiecki psychiatra i badacz mózgu
Manfred Spitzer we wstępie do swojej
wydanej w 2012 roku książki „Cyfrowa
demencja” napisał: „Sam jestem ojcem
i nie chciałbym, żeby moje dzieci wyrzuciły

Bobasy a nauka języka

Zacznijmy od maluchów, które dopiero
co przeturlały się samodzielnie na brzuszek
i usiadły, a rodzice już chcieliby, żeby
14
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zostały małymi geniuszami. Żeby zrozumieć eksperyment, który zaraz omówię,
trzeba wiedzieć, że noworodek jest w stanie
rozróżniać dźwięki we wszystkich językach
świata, ale już roczne dziecko przyjmuje
tylko dźwięki w tych językach, z którymi
miało styczność.
Żeby zapewnić swoim pociechom
lepszą przyszłość, wielu rodziców pragnie
od początku pomóc im przyswoić drugi
język. Dla zaspokojenia ich potrzeb wydawane są nawet specjalne bajki do nauki
języków dla niemowlaków. Dla rodzica
to dwa w jednym. Nie dość, że dziecko
się czymś zajmie, to jeszcze będzie miało
łatwość nauki drugiego języka. Magia!
Gdyby to tylko była prawda…
Badanie opisane przez Spitzera na
niemowlakach w wieku 9-10 miesięcy polegało na tym, że najpierw podzielono je
na dwie grupy, i jedna z nich odbyła 12
posiedzeń z osobami czytającymi im i mówiącymi do nich po chińsku, a druga spędzała ten czas z osobami mówiącymi w ich
rodzimym języku (angielskim). Obie grupy
przebadano w wieku 12 miesięcy pod kątem odróżniania chińskich dźwięków (które nie występują w języku angielskim)
i stwierdzono, że grupa, która słuchała
języka chińskiego odróżnia te dźwięki,
a grupa, która słuchała tylko języka ojczystego, ich nie odróżnia. Tym samym
wykazano, że dzieci eksponowane na dany
język przed ukończeniem roku mają później w pamięci jego dźwięki.
Następnie przebadano kolejne dwie
grupy dzieci: jednej odtwarzano filmy,
a drugiej prezentowano nagrania audio
z tymi samymi osobami mówiącymi po
chińsku, co dzieciom z pierwszego eksperymentu. W wieku 12 miesięcy zbadano
je pod kątem odróżniania chińskich dźwięków. Okazało się, że nie wykazują żadnych
oznak znajomości tych dźwięków! Wnio-

sek: dzieci nie przyswajają z filmów i nagrań wiedzy językowej. Uczą się tylko
z prawdziwego świata. Oglądając filmy
tracą tylko swój cenny czas, który mogłyby
poświęcić na patrzenie, jak rodzice gotują,
jak ptaki latają za oknem, albo na próby
czołgania się i raczkowania (rozwój fizyczny jest u niemowląt silnie sprzężony
z rozwojem intelektualnym).

Człowiek po przeczytaniu
„Cyfrowej demencji” ma

ochotę zostać apostołem
antytabletowym,

antysmartfonowym,

antykomputerowym

To jeszcze nic. W 2007 roku amerykańscy naukowcy, przebadawszy ponad
1000 dzieci w wieku od 8 do 16 miesięcy,
wykazali, że maluchy, które spędzały czas
na oglądaniu specjalnych, wydawanych
np. przez Disneya bajek edukacyjnych
(„Baby-Einstein”), są na płaszczyźnie językowej opóźnione w rozwoju. Negatywny
wpływ oglądania telewizji przez niemowlęta na ich rozwój językowy jest zatrważający. Jak pisze Spitzer, „jest on dwa
razy silniejszy niż pozytywny efekt czytania
dzieciom książek” (s. 126) – czyli upraszczając: jeśli twój bobas ogląda przez godzinę telewizję, to musisz przez dwie godziny czytać mu książkę, żeby miał szansę
rozwijać się w normalnym tempie.
Co zrobił Disney po tym, jak ww. badania ujrzały wreszcie światło dzienne?
Rozpoczął w 2009 roku akcję zwracania
pieniędzy za płyty, które miały z naszych
dzieci zrobić Einsteinów. Czasu, które
15

THINKZINE, nr 11(113)/2019, listopad 2019

www.nowakonfederacja.pl

bobasy straciły przez telewizorami, zamiast
naprawdę uczyć się świata, niestety nie
zwracają.

mowania przez nasze mózgi każdej innej
informacji. Im mniej z nią zrobimy, mniej
się wysilimy, tym gorzej ją zapamiętamy.
Masowe, bezrefleksyjne wyposażanie placówek edukacyjnych w media elektroniczne jest poważnym zagrożeniem dla
rozwoju całych pokoleń.
Nie inaczej jest, o dziwo, z powszechnie uważanym za błogosławieństwo podłączaniem do sieci tzw. „białych plam”,
czyli miejsc, w których uczniowie dotychczas nie mieli dostępu do internetu. Ja
też złapałam się na tym, że polski rządowy
program „Internet dla szkół” przyjęłam
z całkowicie bezkrytycznym entuzjazmem.
Uważałam, że to oczywiste, że brak dostępu
do sieci to dla dzieci wykluczenie i budowanie przepaści nie do pokonania. Tymczasem badania amerykańskie, brytyjskie,
rumuńskie i portugalskie wykazały zgodnie, że umożliwienie dostępu do sieci,
zwłaszcza dzieciom nieuprzywilejowanym
i ze szkół o niższym poziomie nauczania,
prowadzi do pogłębienia się przepaści
pomiędzy biednymi a bogatymi. Dostęp
do komputerów i internetu sprawiał wszędzie, że uczniowie zamiast się edukować,
zaczęli poświęcać swój czas na elektroniczne rozrywki, a ich wyniki w nauce się
pogorszyły.
Warto dodać, że komputery mają negatywny wpływ nie tylko na dzieci gorzej
sytuowane. Badania przeprowadzone na
dzieciach w wieku 10-11 lat wykazały, że
uczniowie korzystający z komputerów
uczą się gorzej od tych, które ich nie używają. Przykładowo w izraelskich szkołach
okazało się, że po wprowadzeniu do nich
komputerów, uczniowie klas czwartych
zaczęli mieć problemy z matematyką,
a starsi również z innymi przedmiotami.
Co ciekawe, w badaniach, które wykazują jakikolwiek pozytywny wpływ technologii informacyjnych na edukację, oka-

Konsole, tablice, laptopy, sieć

Wpływ gier komputerowych na dzieci też
został zbadany. Przykładowo, doświadczenie przeprowadzone na chłopcach
w wieku od 6 do 9 lat, którym zakupiono
konsole do gier, pokazało, że już po 4
miesiącach od otrzymania sprzętu dzieci
zaczęły mieć problemy z czytaniem i pisaniem, a ich nauczyciele donosili o poważnych problemach w szkole. „Przeprowadzona dodatkowo tzw. analiza regresji
pokazała, że wspomniany efekt koreluje
z dziennym czasem spędzanym przez
uczniów na graniu. Mówiąc krótko – im
silniejsza dawka, tym większe wyrządzone
szkody” (s. 165-167). Grupa kontrolna
w tym czasie swoje umiejętności czytania
i pisania poprawiła.
Warto wspomnieć także o kwestii,
która po zastanowieniu każdemu wyda
się dość oczywista. Mianowicie, nauka za
pomocą laptopów, tabletów czy tablic interaktywnych w szkołach podstawowych
jest znacznie mniej efektywna od tradycyjnej nauki z użyciem kartki i ołówka.
Chodzi o głębokość przetwarzania informacji. Wszystkie urządzenia, które skracają procedurę przetwarzania nowej informacji i spłycają naszą interakcję z nią,
sprawiają, że gorzej ją zapamiętujemy.
Cyfryzacja procesu nauki pisania na przykład wpływa negatywnie na umiejętność
czytania dzieci i dorosłych. Klikanie na
klawiaturze czy ekranie zamiast własnoręcznego pisania sprawia bowiem, że
w naszych mózgach nie pozostają motoryczne ślady pamięciowe, które przyczyniają się do sprawniejszego rozpoznawania
liter. To samo ma zastosowanie do przyj16
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zuje się, że efekt ten przestaje być widoczny
po odfiltrowaniu innych czynników, takich
jak majątek i wykształcenie rodziców,
liczba książek w domu, liczebność klas
w szkole etc. Jedynie badania przeprowadzone na ludziach w wieku 25 lat wykazały pozytywny wpływ komputerów na
wyniki w nauce.
Kwestia uzależnienia od internetu to
materiał na inną historię. Dodam tylko,
że w Korei Południowej, czyli kraju o najwyższym stopniu cyfryzacji szkół, już
w 2010 roku 12 proc. uczniów było uzależnionych od internetu.

ności społecznych. Krótko mówiąc: ktoś,
kto swoje kompetencje społeczne nabył
tradycyjnie, jest mniej narażony na negatywne konsekwencje korzystania z komunikatorów internetowych. Ci zaś, którzy
(tak jak np. dzieci w USA) na bezpośrednie
relacje poświęcają 2 godziny dziennie,
a na korzystanie z mediów elektronicznych
7 godzin dziennie, odzwyczajają się od
kontaktu twarzą w twarz.

szare komórki po prostu

obumierają i nie możemy na

Bez Facebooka nie miałaby
koleżanek?

to nic poradzić. Jedyne co
możemy zrobić, to

Mówiąc o mediach społecznościowych,
pozostawię na boku oczywistości, takie
jak ryzyka związane z pornografią czy
przestępczością internetową. Zajmę się
samą istotą kontaktowania się przez komunikatory. Jakie ma ono konsekwencje?
Deficyt snu, stres, trudności z koncentracją, powierzchowność relacji, mniejsza
liczba przyjaciół w „realu”.
Rozmaite badania potwierdzają z kolei, że „życie w większej grupie rozwija
kompetencje społeczne i prowadzi do
przyrostu szarej masy w tych rejonach
mózgu, które odpowiadają za poprawne
funkcjonowanie postaw społecznych” (s.
106). A zgodnie z cytowanymi przez Spitzera w „Cyfrowej demencji” badaniami,
które wykonał Roy Pea, te dziewczynki
w wieku od 8 do 12 lat, które mają więcej
znajomych na fejsie, mają mniej prawdziwych przyjaciół.
W przypadku dzieci, których mózgi
nie są jeszcze do końca rozwinięte, korzystanie z mediów elektronicznych uniemożliwia zebranie doświadczeń potrzebnych do prawidłowego rozwoju umiejęt-

wprowadzić nasze umysły

na najwyższy możliwy
poziom, żeby musiały
z niego schodzić jak
najdłużej

Ale nadmiar mediów społecznościowych i niedostatek prawdziwych przyjaciół
wpływa negatywnie nie tylko na rozwój
dzieci, ale też na ich dobre samopoczucie.
„Z sondażu kalifornijskich naukowców
(na grupie 3461 dziewczynek w wieku od
8 do 12 lat) wynika, że jedynie dla 10
proc. badanych internetowe znajomości
są źródłem pozytywnych emocji. Nawet
najbardziej zapalone użytkowniczki mediów społecznościowych przyznawały, że
pozytywnych odczuć doświadczają przede
wszystkim dzięki osobistym kontaktom
w realnym świecie” (s. 99). Co więcej, aż
połowa badanych przyznała, że w internecie doświadcza negatywnych emocji.
17
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Puenta: wasze córki wcale nie potrzebują
do szczęścia facebooka, snapchata i instagrama.

przełączania się między czynnościami,
tymczasem co najmniej teza o tej drugiej
rzekomej korzyści została przez badaczy
obalona. W czym gorsi są ci cyfrowi wielozadaniowcy od osób, które nie wyćwiczyły w sobie umiejętności jednoczesnego
grania na komputerze, słuchania podcastu
i rozmawiania na czacie? Cóż, mają niższy
potencjał umysłowy, bo gorzej zapamiętują
odbierane informacje, mają problem z ignorowaniem nieistotnych bodźców zarówno z otoczenia, jak i z własnego umysłu
i… mniej efektywnie rozwiązują szybko
zmieniające się zadania. Żegnaj micie
efektywnego wielozadaniowca!

Przemoc w mediach rodzi niemoc

Było już trochę o edukacji i rozwoju, więc
może pociągnę jeszcze temat emocji, tym
razem już na przykładzie ludzi dorosłych.
To, co teraz przeczytacie, dotyczy nas
wszystkich, choć z pewnością tego nie zauważamy. Na kilka sposobów zbadane
zostało, jak na ludzi wpływa oglądanie
na ekranach przemocy i granie w brutalne
gry. Otóż, w obu przypadkach badani eksponowani na takie treści stają się obojętni
na krzywdę innych. W sytuacji, w której
słyszą lub widzą kogoś, kto doświadcza
przemocy lub potrzebuje pomocy, reagują
znacznie później niż osoby, które nie oglądały przed chwilą brutalnych scen na
ekranie, lub w ogóle nie reagują, nie
udzielając potrzebującemu pomocy!
Badani, którzy chwilę wcześniej grali
w strzelankę, potrzebowali aż pięć razy
więcej czasu od osób, które tego nie robiły,
na podjęcie decyzji o tym, żeby zareagować
na to, że za drzwiami komuś dzieje się
krzywda. Z kolei osoby, które wyszły właśnie z kina obejrzawszy brutalny film, potrzebowały na błahą decyzję o pomocy
kobiecie z nogą w gipsie, która nie może
sięgnąć do swoich kul więcej czasu niż
osoby, które przed chwilą obejrzały film
bez scen przemocy (odmienny punkt widzenia na tę sprawę prezentuje w swoim
artykule Natalia Kołodyńska-Magdziarz.
Na koniec jeszcze odniosę się krótko
do rzekomych pozytywnych skutków rozwijanej podczas korzystania z mediów
elektronicznych umiejętności wykonywania wielu zadań w jednym momencie.
Zwolennicy wielozadaniowości skupiają
się na wydajności pracy i umiejętności

Co to wszystko znaczy?

Jeśli już zacieracie ręce, bo znaleźliście
sposoby na podważenie wiarygodności
opisanych wyżej badań, wiedzcie, że we
wszystkich przypadkach zadbano o precyzję wniosków i wyeliminowano takie
interpretacje, jak np. to, że mniej inteligentne dzieci po prostu częściej grają na
komputerze i mniej się uczą (dzieciaki
na początku przechodziły testy badające
intelekt), albo to, że na brutalne filmy
chodzą źli ludzie (badano też reakcje
przed wejściem do kina). Moja rada: nie
odrzucajcie tych wniosków i nie szukajcie
wymówek, tylko zastanówcie się czy przypadkiem sami nie widzicie w swoim otoczeniu podobnych zjawisk i czy nie warto
jednak spojrzeć na media elektroniczne
i technologię krytycznie.
Bo jeśli to wszystko prawda, to kolejne
pokolenia, oprócz problemów z relacjami
międzyludzkimi, otyłości i depresji, czeka
też pandemia demencji i plaga Alzheimera
w młodym wieku. Z mózgiem jest bowiem
tak, że u każdego bez wyjątków podlega
on stopniowej degeneracji. Szare komórki
po prostu obumierają i nie możemy na to
18
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nic poradzić. Jedyne co możemy zrobić,
to wprowadzić nasze umysły na najwyższy
możliwy poziom, żeby musiały z niego
schodzić jak najdłużej. Media elektroniczne
niestety skutecznie nam to utrudniają,
ogłupiając nas na wiele sposobów.
W obliczu tej wiedzy nie możemy
pozostać bierni, bo wtedy naszym życiem
i przyszłością naszych dzieci rządzić będą
interesy koncernów technologicznych.
Co w takim razie robić? Poniżej kilka
moich rad.
Zacząć od siebie. Wiedząc, co nam
szkodzi, unikać ekspozycji na te czynniki.
Pozwalanie sobie na bezmyślną konsumpcję mediów elektronicznych można porównać do żywienia się wyłącznie fast
foodami. Nikt, komu zależy na zdrowiu,
przecież tego nie robi.
Kiedy czytamy książkę, wyłączmy
film na Youtube i odłóżmy smartfona do
innego pomieszczenia.
Kiedy próbujemy sobie coś przypomnieć, dajmy sobie chwilę, nie wpisujmy
wszystkiego natychmiast w Google. Mózg
najlepiej pracuje, kiedy musi przetworzyć
informacje, połączyć je w zbiory, uporządkować na nowo.

Nie pozbawiajmy się snu grając na
konsoli, kończąc i zaczynając dzień od
mediów społecznościowych i oglądając
w łóżku wideoblogi. Właśnie we śnie nasze
mózgi wykonują ogromną pracę, dzięki
której działa u nas proces zapamiętywania.
Spójrzmy krytycznie na media elektroniczne w szkołach własnych dzieci i na
powtarzane wszędzie slogany typu „tablet
dla każdego ucznia” i nie bójmy się zacząć
lobbować przeciwko nasiąkaniu placówek
edukacyjnych rozmaitymi technologiami.
Zamiast konsoli kupujmy dzieciom
gry planszowe i zorganizujmy kółko graczy
w sąsiedztwie. Nad planszą można jednocześnie spotkać prawdziwego człowieka
i zmusić umysł do wysiłku.
Wprowadzając tych kilka rad w życie,
możemy pomóc zarówno sobie, jak i swoich pociechom, którym damy dobry przykład. Wiele badań potwierdza, że kluczem
do sukcesu i szczęścia jest umiejętność
samokontroli. My pewnie jeszcze ją mamy,
dlatego korzystajmy z niej. Nasze dzieci
nie wykształcą jej w sobie, jeśli im nie
pomożemy.

19

THINKZINE, nr 11(113)/2019, listopad 2019

www.nowakonfederacja.pl

wirtualny kozioł ofiarny
NaTalia KołodyńsKa-maGdziarz

Sekretarz zespołu „Nowej Konfederacji”.
Absolwentka bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie
Warszawskim. Pracowała dla polityków i instytucji publicznych oraz
organizacji pozarządowych

Obarczanie gier video winą za zdarzenia takie jak strzelaniny w szkołach
wydaje się w świetle dotychczasowych badań dużym nadużyciem.
W innym przypadku sytuacje takie zdarzałyby się niemal codziennie w każdym miejscu na ziemi
Rok 2019. Po kolejnej strzelaninie w USA
pracownicy sieci sklepów Walmart dostają
polecenie zdjęcia z ekspozycji gier wideo,
których tematyką jest strzelanie lub walka
z ludźmi przy użyciu innego rodzaju broni.
Przypomnijmy, ze w tej samem sieci można kupić już jak najbardziej prawdziwą
broń palną, o niej jednak w notatce nie
wspomniano. Również prezydent Donald
Trump wymienił gry komputerowe jako
jednego z współwinnych zaistniałej sytuacji.
„Internauci byli bezlitośni” – tak
można najkrócej opisać reakcję na opisane
wyżej wydarzenia. I nie chodzi bynajmniej
o brak litości dla twórców gier. Wręcz
przeciwnie: internet (zwłaszcza portale
branżowe) stanął w ich obronie, punktując
hipokryzję Walmartu i Trumpa, którzy,
nie widząc problemu w prawdziwej broni,
czynią z broni wirtualnej wroga publicznego. Głos zabrała również Hillary Clinton,
zwracając uwagę, że ludzie na całym świecie grają w gry komputerowe, jednak problem dotyka jedynie USA, a prawdziwym
problemem według niej jest zbyt duży
dostęp do broni. W podobny sposób

bronili się również sami producenci gier
wskazując, że pomimo wielu badań nie
wykryto negatywnego wpływu gier na
psychikę człowieka.
Kto ma rację?

Oczywiście temat nie narodził się w tym
roku. O negatywnym wpływie gier na
człowieka mówiono praktycznie od ich
powstania. Na początku tysiąclecia mogliśmy zetknąć się z obrazem gracza jako
uzależnionego od Tibii młodzieńca, który
dotkliwie bije swoją matkę krzesłem ponieważ ta odłączając komputer od prądu
zabiła jego postać. Obraz ten się utrwalił
i do dziś wielu ludzi postrzega graczy
jako aspołecznych i agresywnych.
Pierwszym, najprostszym argumentem, każącym porzucić wizerunek gracza-mordercy są statystyki. Zgodnie z raportem „Betting on Billions: Unlocking
the Power of Gaming”, w 2019 roku liczba
graczy wyniesie już 2,4 mld osób, co oznacza, ze do tej stale rosnącej grupy zalicza
się już co trzeci człowiek. Nie jest to więc
20
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jakaś marginalna grupa. Gracze są wszędzie, gdyby więc charakteryzowali się
większą agresją niż przeciętnie, mielibyśmy
do czynienia już z globalnym kryzysem.
Tu oczywiście powinna pojawić się
istotna uwaga – co innego grać w symulator wędkowania, a co innego – w symulator zadawania bólu bliźnim za pomocą piły mechanicznej. Kwestia ta została
zbadana przez naukowców z Hamburga.
Podzielili oni 77 uczestników badania na
trzy grupy – pierwsza miała codziennie
grać w „Grand Theft Auto V”, druga
w „Sims 3”, a ostatnia nie miała kontaktu
z grami. Jak piszą autorzy badania w artykule mu poświęconym z czasopisma
„Nature”, po dwóch miesiącach intensywnego grania w gry komputerowe nie
zaobserwowano szczególnych zmian dotyczących m.in. agresji, empatii, kompetencji interpersonalnych, czy depresyjności – i to bez względu na to, o jakiej
grupie mówimy. Po dwóch miesiącach
grania, jedynie w trzech badaniach statystycznych wykazano jakąkolwiek zmianę,
która może mieć wpływ na wzrost agresji.
W kolejnych badaniach, już po odstawieniu
gier, również nie zauważono żadnych
zmian poziomu agresji. Badacze twierdzą,
że udało im się udowodnić, ze nawet długotrwałe granie w pełne agresji gry nie ma
negatywnego wpływu na ludzką psychikę.
Jednak w innym badaniu naukowcy
z Otwartego Uniwersytetu Katalonii odnotowali krótkotrwałe zmiany w zachowaniu graczy. Przez krótki czas po graniu
w grę, która promuje przemoc, gracz zachowuje się w realnym świecie również
w sposób bardziej agresywny i ma mniejsze
skłonności do pomocy innym. Przy czym
zaznaczyć trzeba, ze działa to również
w drugą stronę – jeśli gra wymaga od
gracza bardziej prospołecznych zachowań,
również po jej wyłączeniu przez jakiś czas

będzie zachowywał się w ten sposób. Efekt
ten nie ma jednak większych społecznych
konsekwencji, ponieważ zazwyczaj trwa
tylko kilka minut.
O ile jeśli chodzi o dorosłych problem
z grami komputerowymi wydaje się być
marginalny, o tyle w przypadku dzieci
sytuacja jest poważniejsza. Dzieci, które
mają styczność z agresją w grach komputerowych, są bardziej agresywne niż
ich rówieśnicy. Dlatego tak ważne jest,
by opiekunowie świadomie wybierali rozrywkę dla swoich podopiecznych. Gry dla
dorosłych, podobnie jak np. pornografia
mają zły wpływ na dzieci, co nie oznacza,
że wszystkie gry są dla nich szkodliwe.

Gry mają wpływ na mózgi

graczy – niektóre badania
wskazują na poprawę

koncentracji, inteligencji

wizualno-przestrzennej czy
zdolności motorycznych

Gry mogą chociażby wspierać przyswajanie
wiedzy (nauka przyrody za pośrednictwem
gry komputerowej jest dużo atrakcyjniejsza
niż nauka z podręcznika). Dlatego ważne
jest nie tyle odbieranie dzieciom dostępu
do elektronicznej rozrywki, co jej odpowiedzialny dobór.
Warto jednak podkreślić, że elektroniczna rozrywka nie jest odpowiednia dla
najmłodszych dzieci. Przeprowadzone
w 2015 roku badania wskazują, że w Polsce
aż 40% dzieci do 2. roku życia korzysta
z urządzeń multimedialnych, natomiast
zgodnie z opinią ekspertów nie powinny
mieć one z takimi urządzeniami kontaktu.
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Na granie w gry gotowe są dopiero 6-7
latki, na wcześniejszych etapach rozwoju
dla dzieci szczególnie ważny jest kontakt
z innymi ludźmi, ponieważ tylko dzięki
takim relacjom może prawidłowo rozwijać
się społecznie i emocjonalnie. Zbyt wczesna styczność z urządzeniami multimedialnymi może powodować również problemy z widzeniem przestrzennym, opóźnienia w nauce mowy czy rozwoju sprawności ruchowej i manualnej.

zwróciło uwagę na ten problem, w związku
z czym postanowiono wpisać uzależnienie
od gier do międzynarodowej klasyfikacji
chorób ICD. Organizacja zwraca uwagę,
że co prawda uzależnienie dotyka niewielkiego odsetka graczy, jednak powinniśmy zwracać uwagę, gdy my lub ktoś
w naszym otoczeniu poświęca grom zbyt
dużo czasu, zwłaszcza gdy zaniedbuje
przez to codzienne obowiązki, relacje społeczne czy nawet zdrowie.
W ostatnim czasie coraz głośniej
mówi się o problemie elementów hazardowych w grach. Chodzi o coraz bardziej
popularne, choć wywołujące sporo kontrowersje wśród graczy, lootboksy. Gracz
kupujący skrzynkę nie wie, jaka jest wartość jej zawartości. Pozornie brzmi to niewinnie – gracze mogą w ten sposób otrzymywać nowe kostiumy dla swoich postaci,
bronie czy ulepszenia (przy czym część
z nich może być wiele warta nie tylko
w walucie gry). Jednak rozwiązanie to
jest coraz ostrzej krytykowane, zwłaszcza
jeśli chodzi o ich obecność w grach dla
dzieci. W 2019 roku Belgijska Komisja
ds. gier zakazała lootboksów w grach, podobne rozwiązania planuje wprowadzić
Francja. Warto również wspomnieć, że
polskie Ministerstwo Finansów również
zabrało głos w tej sprawie uznając, że skrzynki nic wspólnego z hazardem nie mają.
Kwestią tą zainteresowali się także
naukowcy. Zdaniem badaczy z University
of Adelaide, lootbox nie różni się niczym
od zdrapki czy maszyny do gier. Co więcej,
może wywoływać efekt zapętlenia – gracz,
któremu zależy na konkretnym przedmiocie, będzie kupował kolejne skrzynki,
a z powodu zautomatyzowania płatności
może łatwo stracić kontrolę nad wydatkami. Po raz kolejny powtarzają również,
że tego typu działania są szczególnie
szkodliwe w przypadku dzieci. Lootboksy

Diabeł tkwi w pudełkach

Gry mają wpływ na mózgi graczy – niektóre badania wskazują na poprawę koncentracji, inteligencji wizualno-przestrzennej czy zdolności motorycznych. Pojawiają
się również bardziej niepokojące doniesienia – mianowicie te dotyczące zmian
w tzw. układzie nagrody, podobne jak
przy uzależnieniach.
Twórcy gier komputerowych w swoich
działach wykorzystują mechanizmy psychologiczne. Gracze są nagradzani punktami, przedmiotami, kolejnymi poziomami czy trofeami. O ile w „tradycyjnych”
grach cel jest jasny, i jest to ukończenie
gry – o tyle w rozrywce online nie ma
jasnego końca misji. Zawsze można być
jeszcze lepszym, odkryć nową mapę, zmierzyć się z nowym przeciwnikiem. W skrajnych przypadkach może to wywoływać
tzw. flow – stan, w którym gracz przestaje
reagować na bodźce ze świata realnego
takie jak głód, zmęczenie czy potrzeby
fizjologiczne. Szczególnie niebezpieczne
pod tym względem są gry w czasie rzeczywistym – wylogowując się, gracz pozostawia świat gry bez opieki, co może
skutkować tym, że w czasie kiedy on śpi,
ktoś atakuje go w grze. Przez to gracz poświęca rozrywce coraz więcej czasu, zaniedbując inne aktywności. WHO również
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są również dość kontrowersyjne pod względem etycznym – po pierwsze jest to wyjątkowo drapieżna monetyzacja, po raz
kolejny wykorzystująca słabość ludzkiej
psychiki, tj. chęć otrzymania nagrody, po
drugie (choć nie we wszystkich przypadkach) przedmioty zdobyte w ten sposób
mogą wpływać na mechanikę gry, przez
co to już nie umiejętności gracza, a grubość
jego portfela decydują o jego szansach
w grze.

wadzili nową misję – celem graczy miało
być zabójstwo Hakkara, przypominającego
pierzastego węża z indiańskich mitów.
Miał on zarażać graczy chorobą skażonej
krwi, która przez krótki czas miała odbierać
graczom punkty życia. Programiści zrobili
jednak błąd w kodzie, przez który efekt
choroby nie był chwilowy tak jak planowali. Gracze, którzy walczyli z Hakkarem
wrócili do miast i tam zaczęli zarażać innych graczy, powodując prawdziwą epidemię. Co gorsza, przez to, że z Hakkarem
walczyć mieli jedynie gracze na wysokim
poziomie, skażeniem zabijali inne postacie
w kilka sekund. Chorobę przenosiły również zwierzęta, które przez to, że nie doświadczały żadnych objawów, były niezwykle dobrymi nośnikami choroby.

Gracz to istota społeczna?
Jeszcze jak!

Kolejnym stereotypem dotyczącym gracza
jest jego aspołeczność. Często w popkulturze pojawia się jako mieszkaniec ciemnego pokoju, wychodzący z niego tylko
do lodówki i do łazienki, niepotrafiący
nawiązywać kontaktu z innymi osobami.
Pamiętajmy jednak, że człowiek jest gatunkiem niezwykle społecznym i musi zaspokajać swoje potrzeby również w tym
zakresie. Naukowcy wskazują, że część
gier znakomicie się w to wpisuje, np. gry
online często wymagają współdziałania,
przez co gracze zrzeszają się w gildie
i w ramach nich budują całą strukturę
społeczną. Dzięki relacjom z innymi
w grach typu MMO mogą zaspokajać
swoje potrzeby społeczne; dla części z nich
to jedynie miejsce, gdzie są lubiani, podziwiani czy atrakcyjni dla innych, przez
co relacje w realnym świcie, gdzie nie
znajdują akceptacji, przestają być dla nich
atrakcyjne. Uzależnienie od gier, podobnie
jak inne uzależnienia, ma negatywny
wpływ na relacje społeczne.
Ciekawych informacji o zachowaniu
graczy dostarczyła epidemia skażonej krwi
(ang. Corrupted Blood), która dotknęła
Word of Warcraft w 2005 roku. Wszystko
zaczęło się od tego, że twórcy gry wpro-

Ciekawych informacji

o zachowaniu graczy

dostarczyła epidemia

skażonej krwi (ang.

corrupted blood), która

dotknęła word of warcraft
w 2005 roku

Wśród graczy zapanowała panika.
Ich postacie ginęły masowo, a każda
śmierć, mimo, iż postać potem się odradzała, niosła ze sobą straty finansowe.
Podobnie jak w przypadku prawdziwych
epidemii, tętniące życiem miasta zmieniły
się w pustkowia. W końcu jednak twórcom
gry udało się opanować sytuację, choć
musieli w tym celu wykonać twardy reset
i dokonać zmian w kodzie, które ostatecznie nadały chorobie skażonej krwi
planowany krótkotrwały charakter.
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Na tym jednak sprawa się nie skończyła ponieważ epidemią zainteresowali
się… prawdziwi epidemiolodzy. Oczywiście
nie chodziło o badanie samej choroby,
a o reakcję współczesnych ludzi na epidemię. Naukowcy wyciągnęli kilka wniosków. Po pierwsze, epidemia miałaby
mniejszy zasięg, gdyby nie osoby, które
celowo zarażały nią w miastach. Gracze
zarażali chorobą swoich zwierzęcych towarzyszy, którzy jako jedyni mogli wynieść
chorobę poza jej pierwotny obszar, a następnie pojawiali się z nimi w miastach
pozwalając chorobie się rozprzestrzeniać.
Grieferzy (tak nazwano takie osoby) za
cel obrali sobie zarażenie jak największej
liczby osób w jak najkrótszym czasie. Dostarczyli oni badaczom wielu informacji,
dotyczących schematu pojawiania się oraz
działania… terrorystów.
Najciekawsze dla epidemiologów było
jednak to, jak zachowają się zwyczajni
gracze (szczęśliwie nie mają oni okazji
obserwować reakcji na zabójczą epidemię
na żywym społeczeństwie, wiec wiedza
ta jest unikalna). Najczęstszą reakcją była
ucieczka i izolacja. Część graczy wyspecjalizowanych w leczeniu zaczęła bezinteresownie pomagać innym (choć choroby
nie dało się całkowicie wyleczyć), inni
robili to za wirtualne pieniądze. Największe
szanse w walce z chorobą mieli gracze
zrzeszeni w gildiach (zwłaszcza w tych,
gdzie wielu bohaterów miało zdolności
lecznicze). Warto jednak zaznaczyć, że
zazwyczaj w gildiach grały osoby najbardziej doświadczone, z potężnymi bohaterami, a przez to bardziej odporni. Poczatkujący gracze byli bezradni. Zdarzały
się również przypadki graczy, którzy celowo udawali się na skażone obszary –
wiedzeni ciekawością, chcieli zwiedzać
opuszczone miasta.

Naukowcy dostrzegli wiele analogii
do zachowań ludzi podczas epidemii
w przeszłości. Co ciekawe, gracze, którzy
mieli styczność z epidemią, wspominają
ten okres jako czas ciągłego strachu. Postrzegali każdego bohatera jako potencjale
zagrożenie. Badacze oceniają, że pomimo
iż zagrożenie było czysto wirtualne, to
jednak zaangażowanie w grę sprawiało,
że ludzki instynkt przetrwania działał podobnie jak w przypadku realnego niebezpieczeństwa. Epidemia pokazała również,
że mimo iż w świecie wirtualnym za złe
zachowania nie czekała żadna kara, większość graczy zachowała się w obliczu niebezpieczeństwa przynajmniej przyzwoicie
(nie szkodząc innym), co może napawać
pewnym optymizmem.
Kim jest gracz

W tym miejscu warto rozprawić się również z innym mitem dotyczącym graczy.
W dość powszechnej opinii (zwłaszcza
ludzi w wieku Trumpa), gracz to dziecko
lub młodzieniec. Statystyki pokazują jednak coś zupełnie innego – średnia wieku
graczy to już 35 lat. Dlaczego jest to
ważne? Ponieważ część osób widząc brutalne sceny z gier wyobraża sobie, że grają
w nie właśnie dzieci, dla których faktycznie
zbyt duża styczność z agresją jest znacząco
bardziej niebezpieczna. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju gry nie są skierowane dla nich. W Europie obowiązuje
system PEGI, zgodnie z którym treści
rozrywkowe, w tym gry, oznaczone są
stosownym znakiem, stanowiącym rekomendację dotyczącą tego, dla odbiorcy
w jakim wieku produkt jest przeznaczony.
System ten ma chronić dzieci przed dostępem do nieodpowiednich dla nich
treści, i stanowić wskazówkę dla rodziców.
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Oczywiście nie jest to system idealny –
nikt w końcu nie powstrzyma rodzica
przed kupieniem sześciolatkowi gry ze
znakiem PEGI 16 (tj. dla graczy powyżej
16 roku życia). Ciężko jednak obwiniać
twórców gier o nieodpowiedzialność rodziców, jednak świadomość tych ostatnich
stopniowo wzrasta i coraz częściej świadomie przyglądają się oni temu, w jaki
sposób ich pociechy spędzają wolny czas.
W ostatnim czasie firma Epic Games,
która stworzyła popularnego Fortnite’a,
została oskarżona przez rodziców dwójki
dzieci o celowe stosowanie mechanizmów,
które mają uzależniać graczy. Krążą również pogłoski o planowanym zbiorowym
pozwie przeciwko firmie. Nie wiadomo
jeszcze, czy sprawa ostatecznie zagości
na wokandzie, jednak jeśli tak by się stało,
byłby to przełom, a ewentualny wyrok
skazujący wstrząsnąłby całą branżą gier.
Z drugiej strony, choć oczywiście twórcy
gier nie są w tej sytuacji bez winy, ciężko
oprzeć się wrażeniu, że rodzice również
ponoszą w tej sytuacji część odpowiedzialności.
Kolejne bardzo ważne ograniczenie
w dostępie do gier dla dzieci i młodzieży
to ich cena. Tytuł klasy AAA kosztuje zazwyczaj ok. 200 zł. Nie jest tajemnicą, że
dla statystycznego ucznia podstawówki
jest to duża kwota. Stąd też bierze się popularność darmowych gier przeglądar-

kowych wśród tej grupy. Co więcej, twórcy
gier również coraz bardziej skupiają się
właśnie na grupie, która może pozwolić
sobie na zakup gier, tj. na osobach 30+,
chociażby poprzez wywoływanie u nich
nostalgii przez nawiązania do lat ich młodości, które dla młodszych odbiorców będą
niezrozumiałe, a przez to nieatrakcyjne.
Więcej edukacji, mniej stereotypów

Z gier, jak z każdej innej rzeczy, należy
korzystać rozsądnie. Jednak obarczanie
ich winą za zdarzenia takie jak strzelaniny
w szkołach wydaje się w świetle dotychczasowych badań dużym nadużyciem.
Jeśli faktycznie winne byłyby gry, strzelaniny zdarzałyby się niemal codziennie
w każdym miejscu na ziemi. Gracze nie
są jednolitą grupą społeczną, zdarzają się
wśród nich czarne owce, jednak nie powinno to rzutować na odbiór całej grupy.
Nie należy jednak ignorować zagrożeń
związanych z grami. Rodzice, nawet jeśli
sami nie są zwolennikami tej formy rozrywki, powinni sprawdzać, z czym mają
styczność ich dzieci – chociażby poprzez
zerknięcie na znaczek PEGI na pudełku.
Podobnie w przypadku dorosłych graczy –
uzależnienie od gier jest jak najbardziej
realnym zagrożeniem i należy w tym przypadku reagować dokładnie tak samo jak
w przypadku innych uzależnień.
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Po 101 latach nadal „widać zabory”
w efektywności samorządów
z Janem Voglerem
rozmawiał stefan sękowski

JaN VoGler

Studiował nauki o polityce i stosunki międzynarodowe na Wolnym
Uniwersytecie w Berlinie University of California, Berkley, London
School of Economics and Political Science oraz Duke University.
Na Duke University obronił w 2019 roku pracę doktorską.

Gminy, które mają więcej pracowników na mieszkańca, potrzebują także
więcej czasu by wydawać prawa jazdy lub rejestrować pojazdy. To znaczy,
że nie tylko wydają więcej pieniędzy na pracowników, ale potrzebują także
więcej czasu na świadczenie usług
Stefan Sękowski: Dlaczego niemiecki
ekonomista polityczny z amerykańskiego Duke University interesuje się
efektywnością gmin w Polsce?

obszarach są silniej, w innych słabiej widoczne. Są one zgodne z historycznymi
różnicami między poszczególnymi imperiami, jednak między poszczególnymi regionami Polski nadal istnieją zauważalne
różnice.

Jan Vogler: Polska ma fascynującą historię.
Historycznie kraj był opanowany przez
trzy różne imperia, a jednym z zasadniczych pytań mojej pracy doktorskiej jest:
jakie są długotrwałe skutki obcej imperialnej dominacji na administrację publiczną? Polska jest do takiego badania
szczególnie odpowiednia. Trzy imperia –
Prusy, względnie Niemcy, Rosja i Austria –
miały trzy różne administracje. Po drugiej
wojnie światowej rząd komunistyczny,
który panował w Polsce, próbował usunąć
różnice regionalne.

Przez efektywność gmin rozumie Pan
liczbę urzędników przypadających na
tysiąc mieszkańców. Czy to nie zbytnie
uproszczenie?

Zasadniczo używam tego wskaźnika, ponieważ administracja publiczna zgodnie
z prawem musi w całej Polsce zapewniać
mieszkańcom te same usługi. Ma Pan rację, że nie może to być jedyny wskaźnik,
jednak myślę, że jest on jednak ważny.
Jeśli gminy mają więcej urzędników to
znaczy, że ogólnie rzecz biorąc, muszą
wydać więcej pieniędzy. Na zachodzie
i południu Polski, czyli w byłych zaborach
pruskim i austriackim, gminy potrzebują

To się właściwie nie udało.

Przynajmniej nie w stu procentach. Nadal
istnieją różnice regionalne. W niektórych
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borze rosyjskim wygląda inaczej niż
w innych?

przeciętnie więcej pracowników niż na
wschodzie kraju do świadczenia porównywalnych usług. Dla pewnej liczby gmin
wykorzystałem także inne wskaźniki, przy
czym trzeba zauważyć, że chodzi o miasta
na prawach powiatu. Wykazałem, że gminy, które mają więcej pracowników na
mieszkańca, potrzebują także więcej czasu
by wydawać prawa jazdy lub rejestrować
pojazdy. To znaczy, że nie tylko wydają
więcej pieniędzy na pracowników, ale potrzebują także więcej czasu na świadczenie
usług. Stwierdziłem także, że gdy porównujemy wszystkie gminy, to te z większą
liczbą pracowników dłużej odpowiadały
na moje ankiety.

Polacy odrzucili obcą dominację zarówno
ze strony Niemiec (czy też Prus), jak i ze
strony Rosji. Jednak, choć odrzucenie
występowało w obu przypadkach, okupanci zachowywali się różnie. Administracja pruska była obcą dominacją, która
znacznie silniej trzymała się własnych reguł. Rozmiar korupcji był, historycznie
rzecz ujmując, w pruskiej administracji
relatywnie niski, administracja relatywnie
wydajna i rzeczywiście dostarczała dobra

stwierdzam, że na

Jak to możliwe? Przecież więcej pracowników powinno tę samą pracę wykonać w krótszym czasie.

zachodnich terenach Polski,
na które przesiedlono

ludność ze wschodu,

Tak można by zakładać. Na potrzeby moich badań jeździłem do Polski i przeprowadzałem wywiady z ekspertami – profesorami i pracownikami administracji
publicznej. Pytałem ich, jak możemy wytłumaczyć te różnice regionalne? Jest jasne, że bazując na wcześniejszych zaborach,
pewne aspekty organizacji społecznej
nadal istnieją i wywierają wpływ na rzeczywistość. To między innymi czynniki
kulturowe, percepcja administracji publicznej i to, w jaką interakcję wchodzą
z nią ludzie. Częściowo na podstawie tych
wywiadów argumentuję, że poszczególne
wewnętrzne kultury administracyjne różnią się między sobą. Na wschodzie Polski
współpracownicy mają inne podejście,
niż na zachodzie. To wyraża się m.in.
w świadczeniu usług publicznych i praktykach rekrutacyjnych.

administracje publiczne
zachowują się bardzo

podobnie jak w byłym
zaborze rosyjskim

publiczne i świadczyła usługi. Na wschodzie Polski było inaczej: administracja
publiczna nie była zbyt wydajna, dostarczała niewielu dóbr i usług i była w porównaniu znacznie bardziej skorumpowana. W dużej mierze wyzyskiwała lokalną
ludność i dbała o to, by ludzie, którzy się
przeciwko temu bronili, byli zamykani
w więzieniach lub wysyłani na Syberię.
Te warunki funkcjonowały przez ponad
sto lat, czyli przez długi okres. Miało to
wyraźny wpływ na miejscową kulturę, to,
jak społeczności się samoorganizowały
i jak widziały administrację publiczną.

Co to konkretnie znaczy? Dlaczego
efektywność administracji w byłym za27
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W zaborze rosyjskim traktowano administrację jednoznacznie jako przeciwnika.
Praca w niej cieszyła się relatywnie niskim
prestiżem. W zaborze pruskim cieszyła
się dobrą reputacją, choć, należy to podkreślić, była to także obca siła okupacyjna.
Ten długotrwały wpływ historyczny na
kulturę regionalną i inne czynniki oddziaływuje do dziś.

noczesne uwzględnienie tych czynników.
W ramach nauki trwają debaty, czy takie
porównania mają sens.
W międzyczasie mieliśmy dwie wojny
światowe, które też wiele nie zmieniły.

Z pewnością doprowadziły do dalekosiężnych przesiedleń ludności. Po drugiej
wojnie światowej części terytorium Niemiec zostały przekazane Polsce, jednocześnie część terytorium Polski zostało
od niej oddzielone, a ludność przesiedlona.
Stwierdzam, że na zachodnich terenach
Polski, na które przesiedlono ludność ze
wschodu, administracje publiczne zachowują się bardzo podobnie, jak w byłym
zaborze rosyjskim. Administracja publiczna jest tam mniej efektywna niż w byłym zaborze pruskim i austriackim.

W zaborze pruskim także występowały
liczne konflikty, jak np. Kulturkampf.
Czy miało to także negatywny wpływ?

Istnieje jeszcze jedna kategoria porównawcza – Austria. W zaborze austriackim
przyznano Polakom duży zakres autonomii, tam ludzie mogli sami zarządzać,
Polacy byli zatrudniani i mieli przedstawicieli w Wiedniu. Także w zaborach pruskim i rosyjskim istniały mechanizmy politycznej partycypacji, ale były częściowo
mniej wyraźne i słabiej zinstytucjonalizowane niż w zaborze austriackim. Niektóre moje wyniki wskazują, że administracja w byłym zaborze austriackim jest
jeszcze bardziej wydajna niż w pruskim.

Stwierdził Pan, że w byłym zaborze
rosyjskim mniej kandydatów ubiega
się o stanowiska w administracji, zaś
rekrutację ogłasza się mniejszą liczbą
kanałów. Co nam to mówi?

Wywiady, jakie przeprowadziłem, po badaniach pokazały mi, że być może istnieje
tam kultura administracyjna, w której
być może w większym stopniu preferuje
się osoby, które już się zna. Na zachodzie
przykłada się większą wagę na możliwie
dużą liczbę kandydatów, by mieć gwarancję, że ma się wykwalifikowanych kandydatów. Na wschodzie Polski może być
tak, że duża liczba kandydatów nie jest
istotnym celem. To może z kolei wskazywać na to, że rekrutujący mogą mieć już
kandydatów na stanowiska. Być może faworyzuje się przyjaciół i znajomych. Stąd
być może jednocześnie mamy wiele stanowisk i niewielu kandydatów: chcę kogoś
zatrudnić, dlatego tworzę mu nowe sta-

Może też być tak, że biedniejsze gminy
potrzebują więcej urzędników, ponieważ wymagają więcej pracy.

By odpowiedzieć na te argumenty zbierałem także inne zmienne, m.in. wpływy
podatkowe lokalnych administracji, gęstość zaludnienia, czy mówimy o gminie
na prawach powiatu, jak wygląda migracja
i przeciętne bezrobocie. Jeśli weźmiemy
te czynniki pod uwagę, nadal widać różnice
pomiędzy regionami. Oczywiście może
też być tak, że także na te czynniki miała
wpływ imperialna dominacja. Z tej perspektywy badawczej możemy więc hipotetycznie zafałszować wyniki poprzez jed28

THINKZINE, nr 11(113)/2019, listopad 2019

www.nowakonfederacja.pl

nowisko i staram się możliwie ograniczyć
liczbę kandydatów na tę posadę.

dawstwo. Przykładowo. już dziś istnieją
regulacje, które nakazują administracji
publicznej publikować ogłoszenia o prace
przynajmniej na ich stronach internetowych. Na zachodzie Polski wiele administracji wykorzystuje dobrowolnie dalsze
kanały do ogłaszania rekrutacji. Można
by uchwalić prawo, które np. nakłada na
gminy, od odpowiedniej wielkości, obowiązek wykorzystania adekwatnej liczby
kanałów do ogłaszania rekrutacji.

Co mieszkańcy byłych zaborów pruskiego i austriackiego mają z tego, że
ich gminy są bardziej efektywne?

Możemy powiedzieć, że lokalne opodatkowanie jest tam przeciętnie nieco niższe.
Jak wcześniej wskazywałem, są też wskaźniki, które mówią nam, że mniej efektywne
gminy potrzebują więcej czasu by dostarczyć różne usługi. Muszę powiedzieć, że
na potwierdzenie tego ostatniego punktu
nie mam twardych wyników.

Na zachodzie przykłada się

większą wagę na możliwie

dużą liczbę kandydatów, by

Minęło przecież ponad sto lat, od kiedy
Polska odzyskała niepodległość. Dlaczego te różnice są nadal takie silne?

mieć gwarancję, że ma się

wykwalifikowanych

To wynika z tego, że kulturę bardzo trudno
zmienić. Kultura przekazywana jest w rodzinie, miejscu pracy, szkole, przy czym
z reguły np. nauczyciele także pochodzą
z regionu. Wiele różnych badań wskazuje
na to, że kultura utrzymuje się przez wiele
pokoleń. Przez migrację i nowoczesne
technologie komunikacyjne może też na
dłuższą metę dochodzić do konwergencji
w kulturze. Jeśli tak się stanie, być może
w przyszłości te różnice nie będą aż tak
wyraźne. Jednak, przykładowo, w dzisiejszej Polsce zachowanie wyborcze znacznie różni się na wschodzie i zachodzie.

kandydatów

Jakie gminy w Polsce mogłyby służyć
za dobry przykład?

Dobry przykładem jest warszawski urząd
miasta, ale to jest specyficzny przypadek.
Warszawa leży w byłym zaborze rosyjskim,
ale urząd jest bardzo nowoczesny i stawia
mocno na nowe technologie. Bardzo próbuje orientować się na międzynarodowe
standardy, a obsługa jest bardzo przyjazna
klientowi. Innym przykładem mógłby być
Gdańsk, przy czym to także szczególny
przypadek, ponieważ było to z jednej strony miasto autonomiczne w okresie międzywojennym, a z drugiej miało duży
udział ludności niemieckiej.

U nas mówi się często, że „widać zabory”.

Otóż to. Nadal występują różnice.

Co możemy zrobić, by je zmienić?

Te przypadki są ciekawe też z innego
powodu: dzisiejsi mieszkańcy tych
miast to w dużej części ludzie którzy

Kulturę trudno zmienić. Można jednak
wpływać na różne sprawy przez prawo29
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przyjechali do tych miast po wojnie,
i to z różnych części Polski.

Ogólnie rzecz biorąc, administracja publiczna Polski rozwinęła się, nawet jeśli
wschodnia część jest mniej efektywna.
Musimy pamiętać, że raptem 30 lat temu
Polska była częścią bloku wschodniego
i miała znacznie mniej efektywną administrację niż dziś. Od tamtego czasu przekazano gminom duży zakres autonomii.
W dużej mierze wykorzystuje się też strony
internetowe i infrastrukturę IT. Polska
ma stosunkowo nowoczesną administrację, szczególnie, jeśli porównuje się polską
administrację z innymi państwami
wschodnioeuropejskimi.

To być może pokazuje nam, że w obu
miastach długotrwałe wpływy kulturowe
mogą nie być tak silne, ponieważ oba nie
mają zbyt homogenicznych ludności.
W obu miastach istnieje potencjał reformy
by wprowadzić nową, efektywną kulturę
zarządzającą.
Czy Polska może być przykładem
w tym zakresie dla innych państw?

sTefaN sęKowsKi

Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”,
kierownik sekcji Publicystyki
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Polskie kłopoty z wallersteinem
maCieJ buKowsKi

Dr ekonomii, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego, prezes think tanku WiseEuropa

W Polsce koncepcje Immanuela Wallersteina rezonują nie tylko w środowiskach lewicowych, ale i na prawicy. Nie są jednak dobrym narzędziem
do opisu współczesności i mogą owocować nieskutecznymi lekarstwami
na dolegliwości, na które cierpimy
Od teorii zależności do SystemuŚwiata

Kilka tygodni temu zmarł Immanuel Wallerstein – amerykański socjolog, historyk
gospodarczy i intelektualista oraz guru
ruchu antyglobalistycznego, jednego
z głównych nurtów intelektualnych współczesnej lewicy. Paradoksalnie, w Polsce
koncepcje Wallersteina rezonują z równą
siłą nie tylko w środowiskach lewicowych,
ale i na prawicy, w tym także w środowisku
„Nowej Konfederacji”. Rezonans ten wydaje się być motywowany przede wszystkim przekonaniem o adekwatności Wallersteinowskiej teorii systemu-świata do
opisania, a zarazem wytłumaczenia pozycji,
jaką nasz kraj zajmuje dziś na politycznej
i gospodarczej mapie Europy. Celem niniejszego tekstu jest przekonanie czytelników, że wskazywanie na naszą peryferyjną, lub półperyferyjną pozycję, a zarazem szukanie jej źródeł w dominacji kapitałowej, geograficznej i organizacyjnej
krajów Zachodu nie tylko nie jest dobrą
metodą opisu współczesności, ale także
może owocować nieskutecznymi lekarstwami na dolegliwości, na które niewątpliwie cierpimy.

W kręgu zainteresowań Wallersteina i jego
zwolenników leżą raczej wielkoskalowe
procesy historyczne niż pojedyncze wydarzenia, życia konkretnych jednostek,
czy miejsca na mapie. Nic więc dziwnego,
że jego opus magnum stała się pisana
przez kilkadziesiąt lat, od połowy lat 70.
XX wieku do 2011 roku, obszerna, czterotomowa historia tworzenia się dwudziestowiecznej gospodarki światowej
(„The Modern World System, vol. I-IV”).
Zawiera ona autorską interpretację głębokich korzeni współczesności, stanowiącą
zarazem przetworzenie dorobku kilku innych prądów intelektualnych: marksowskiej krytyki kapitalizmu, francuskiej szkoły Annales, południowoamerykańskiej
teorii zależności oraz hipotezy Nikołaja
Kondratiewa o długookresowych cyklach
gospodarczych i politycznych. Wallerstein
twierdzi w niej, że historię globalną należy
interpretować jako ewolucję tzw. systemu-świata, a więc zbioru wewnętrznie
31
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względnie jednorodnych jednostek politycznych (przede wszystkim państw), powiązanych siecią wzajemnych relacji na
tyle ścisłych, że status każdej z nich jest
w danym okresie de facto zdeterminowany. System-świat jest długotrwały, lecz
niewieczny, ewoluując stopniowo od kryzysu założycielskiego przez rozkwit do
ponownego kryzysu, którego skutków nie
można jednak a priori przewidzieć. W każdym cyklu rysuje się przy tym podział na
kraje rdzenia (z dominującą rolą krajuhegemona) i podległe im peryferie oraz
lokujące się gdzieś pomiędzy nimi państwa
półperyferyjne, tj. pełniące rolę peryferyjną
wobec rdzenia i rdzeniową wobec peryferii.
Podział ten jest – zdaniem Wallersteina – przezwyciężalny w zasadzie jedynie w okresie tzw. bifurkacji, gdy dany
system-świat wchodzi w okres kryzysowy,
kończący się przejściem fazowym prowadzącym do zupełnie nowego rozkładu sił,
mogącego znacząco różnić się od stanu
poprzedniego. W ostatnich pięciuset latach
takich przejść mogło być kilka, przy czym
sam Wallerstein zdawał się mówić raczej
o jednym dużym cyklu obejmującym wytworzenie się, rozkwit i kryzys globalnego
kapitalizmu. Jego pierwszą fazę zapoczątkowały wojny religijne XVI i XVII
wieku oraz ekspansja geograficzna państw
wybrzeża Atlantyku, w wyniku których
w Europie wyodrębniły się nowoczesne
organizmy polityczne i rozpoczęła się rywalizacja imperiów o zasięgu globalnym.
Pierwsze zaburzenie w tym układzie
przyniosły rewolucje: francuska i przemysłowa oraz następująca po nich walka
o dominację polityczną w Europie w okresie wojen napoleońskich. Procesy te
wzmocniły system kapitalistyczny, a jednocześnie wyłoniły hegemona w postaci
Wielkiej Brytanii. Jej dominacja polityczno-gospodarcza zakwestionowana została

dopiero przez wzrost potęgi USA i Niemiec
pod koniec XIX wieku, co ponownie wywołało zaburzenie przybierające postać
konfliktów zbrojnych, tym razem o zasięgu
światowym. W ich wyniku nastąpiła kolejna zmiana politycznego lidera, tym razem na Stany Zjednoczone, przy jednoczesnym utrwaleniu systemu kapitalistycznego jako dominującej siły gospodarczej definiującej obecny system-świat.
W erze globalizacji szybko narastać zaczęła
jednak rola światowych oligopoli, tworzonych przez coraz silniejsze międzynarodowe korporacje. Ponieważ kapitał ma,

w kręgu zainteresowań

wallersteina i jego

zwolenników leżą raczej
wielkoskalowe procesy

historyczne niż pojedyncze
wydarzenia, życia

konkretnych jednostek, czy
miejsca na mapie

zdaniem Wallersteina, naturalną tendencję
do koncentracji, pojawienie się tych technologicznie i finansowo dominujących
organizmów implikować musiało wzmocnienie państw ich pochodzenia (rdzeniowych) kosztem krajów peryferyjnych, dostarczających tworzącym się monopolom
surowców naturalnych i taniej siły roboczej.
W tym zakresie koncepcja systemuświata oparła się ściśle na teorii zależności,
sformułowanej w połowie XX wieku przez
Hansa Singera i Raúla Prebischa, a następnie rozwiniętej przez innych ekonomistów, przede wszystkim z krajów Ame32
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ryki Łacińskiej. Zgodnie z tą teorią, dominujące kapitałowo i technologicznie
kraje centrum narzucają państwom peryferyjnym suboptymalny międzynarodowy podział pracy, przejmując większość
zysków ze światowego wzrostu gospodarczego dzięki korzystnym dla siebie terms
of trade oraz celowemu niedopuszczaniu
do powstania konkurencji, mogącej naruszyć ich pozycję rynkową. Zdaniem
zwolenników teorii zależności (w tym
Wallersteina) konwergencja poziomów
bogactwa w skali świata jest więc sprzeczna
z wewnętrzną logiką liberalnego kapitalizmu. Tym samym kwestionują oni ekonomię neoklasyczną oraz socjologiczną
teorię modernizacji, twierdzące, że rozwój
poszczególnych państw jest uzależniony
niemal wyłącznie od ich własnych wyborów w zakresie instytucjonalnym i strukturalnym, zaś główne bariery rozwojowe
mają źródło przede wszystkim wewnętrzne
(kulturowe lub polityczne).
Zdaniem zwolenników teorii zależności i Wallersteinowskiej teorii systemu-świata jest dokładnie przeciwnie:
kraje rozwijające znajdują się bowiem
w swoistej pułapce, w którą popadły nie
w konsekwencji autonomicznych wyborów, lecz raczej interesów państw rdzenia
oraz logiki wewnętrznej samego kapitalizmu. Wydobycie się z tej pułapki nie
jest możliwe bez aktywnego przeciwstawienia się liberalnemu porządkowi światowemu, implikującemu zarówno niekorzystne terms of trade na dobra eksportowane przez kraje rozwijające się (przede
wszystkim surowce i tanią pracę) jak
i suboptymalne zachowania lokalnych,
kompradorskich elit, w których interesie
jest służenie raczej globalnym niż krajowym interesom.
Teoria zależności była niezwykle popularna w latach pięćdziesiątych i sześć-

dziesiątych dwudziestego stulecia, kiedy
stała się podstawą specyficznego modelu
polityki gospodarczej (tzw. import substitution growth), forsowanego w państwach Ameryki Łacińskiej, Indiach, socjalistycznych krajach satelickich ZSRR,
a w wersji zmodyfikowanej – także w Japonii i Korei Południowej. Model ten
opierał się na ochronie rynku wewnętrznego przed importem dóbr przemysłowych
z krajów rdzenia (za pomocą ceł i narzędzi
regulacyjnych), a zarazem wspieraniu
produkcji krajowej albo w sposób bezpośredni (budowa fabryk przez państwo)
albo pośredni (preferencyjne kredyty, lokalnie certyfikowane monopole). Jedynie
w Azji Wschodniej odniósł on względny
sukces, przy czym ocenia się, że stało się
tak tylko dlatego, że funkcjonował tam
krótko, do końca lat 60. XX wieku,
i w wersji dalece zmodyfikowanej wobec
południowoamerykańskiego pierwowzoru,
ograniczającej pomoc państwa tylko dla
firm eksportujących na rynki rozwinięte
(tzw. export-oriented growth) oraz wspomaganie korzystnych, wewnętrznych
zmian strukturalnych w duchu klasycznej
teorii modernizacji (urbanizacja i realokacja siły roboczej ze wsi do miast oraz
masowa edukacja na wysokim poziomie).
Co prawda ani Japonia, ani Korea nie
zdołały dogonić USA oraz Europy Północnej i Zachodniej pod względem PKB
per capita, a zwłaszcza produktywności
pracy, jednak postęp cywilizacyjny, jaki
zrobiły od II Wojny Światowej, był bardzo
duży.
Teoria sfalsyfikowana

Marne wyniki makroekonomiczne państw
Ameryki Łacińskiej oraz gwałtowny wzrost
zamożności Indii, Chin, Malezji czy Polski
w wyniku reform lat 80. i 90. spowodo33
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wały, że teoria zależności popadła w intelektualną niełaskę. Zakwestionowane
zostały bowiem jej fundamentalne założenia: (1) pogorszenie się terms of trade
państw rozwijających się (po roku 1990
było dokładnie odwrotnie), (2) brak przepływu know-how technologicznego z krajów rdzenia w wyniku zachowania kapitalistycznych firm-monopoli, zainteresowanych głównie importem surowców i najprostszych dóbr przemysłowych (po roku
1990 w wyniku rewolucji ICT nastąpił
podział produkcji na etapy i spektakularny
outsourcing produkcji mid i high-tech,
powiązany z ogromnym przepływem
know-how produkcyjnego i zarządczego
z krajów rdzenia do kilkudziesięciu państw
peryferyjnych lub półperyferyjnych, ulokowanych przede wszystkim w Europie
Wschodniej i Azji) oraz (3) brak konwergencji płac, m.in. w wyniku nieusuwalnej
nadwyżki niewykształconej siły roboczej
i braku dostatecznych bodźców do akumulacji kapitału ludzkiego w krajach peryferyjnych (wielki boom edukacyjny oraz
spadek dzietności w Europie ŚrodkowoWschodniej i Azji podniósł dynamikę płac
realnych do 3-4% rocznie w czasie, gdy
w dotkniętych outsourcingiem regionach
państw rozwiniętych doszło do zahamowania dynamiki płac istotnej części populacji, w tym zwłaszcza robotników wielkoprzemysłowych).
Paradoksalnie, w tym samym czasie,
kiedy globalizacja oraz liberalne reformy
w duchu konsensusu waszyngtońskiego
zaczęły święcić swoje największe tryumfy,
w szybkim tempie falsyfikując teorię zależności, jej język został przejęty przez
Immanuela Wallersteina, który wbudował
go w swoją koncepcję systemu-świata,
dopatrując się zarazem w przemianach
przełomu XX i XXI wieku raczej dowodów
na kryzys niż renesans kapitalizmu. Czy-

telników „Nowej Konfederacji” nie powinna więc zaskoczyć, że pogląd ten nie
wzbudził zainteresowania w kręgach akademickich. Dotyczy to zarówno socjologów, wśród których dominują raczej
uwspółcześnione wersje klasycznej teorii
modernizacji, jak ekonomistów, których
uwaga skupia się na ilościowych metodach
badawczych, oferowanych przez ścisły
aparat matematyki i statystyki, a nawet
historyków gospodarczych, którym metody

zróżnicowana diagnoza

przyczyn zapóźnienia oraz
odmienność poglądów na

pożądane kierunki zmiany

tego stanu rzeczy dzieli
polską inteligencję

w przybliżeniu na dwie
grupy

badawcze Wallersteina powinny być najbliższe. W tym ostatnim wypadku głównym powodem wydaje się sposób wykładu
w głównym dziele tego autora, w którym
popularyzacja ugruntowanej, wręcz podręcznikowej narracji historycznej pomieszana jest z trudno falsyfikowalnymi tezami o realności istnienia, dominującym
znaczeniu i cyklicznym rozwoju systemuświata. Humanistyczne zacięcie autora,
stronienie od ilościowych analiz, dominujących we współczesnej historii gospodarczej, oraz stawianie tez o charakterze
historiozoficznym (nieuchronny zmierzch
kapitalizmu) stały się dodatkowym obciążeniem.
Z drugiej strony to właśnie te elementy teorii Wallersteina są najbardziej
34

THINKZINE, nr 11(113)/2019, listopad 2019

www.nowakonfederacja.pl

atrakcyjne dla odbiorcy masowego, przede
wszystkim dla dużej części zachodniej lewicy, podzielającej przekonania autora
z zakresu funkcjonowania globalnych korporacji, eksploatacji państw rozwijających
się przez kraje rozwinięte, skutków globalizacji dla klasy pracującej czy spodziewanego kryzysu, jaki ma zakończyć epokę
supremacji kapitału nad pracą. Ponieważ
większość tych przekonań jest elementem
lewicowej doktryny politycznej, wątłe
ugruntowanie empiryczne i brak rygoru
wymaganego przez redukcjonistyczny paradygmat współczesnej nauki (kontestowany przez samego Wallersteina) nie
tylko nie jest wadą, lecz wręcz zaletą koncepcji systemu-świata. Z tych samych powodów autor ten nie powinien się jednak
cieszyć poważaniem środowisk liberalnych,
a nawet konserwatywnych, przy czym
w tym drugim przypadku Polsce jest inaczej. Dlaczego?

niedoskonałym reformom rolnym II RP,
zatrzymanej dezagraryzacji i połowicznej
industrializacji okresu PRL czy modelu
transformacji po roku 1990), zaś inne
w procesach zewnętrznych (m.in. utracie
państwowości w kluczowym okresie rewolucji przemysłowej, naznaczonym klęskami militarnymi wieku XX, nieefektywności projektu socjalistycznego sensu
largo, czy naciskowi ze strony międzynarodowego kapitału itp.). Po drugie, nie
mniej gorące spory dotyczą optymalnych
recept na przezwyciężenie problemu rozwojowego zapóźnienia. W tym wypadku
główna linia sporu już od XIX wieku przebiega między zwolennikami modernizacji
według modelu zachodniego a tymi, którzy
albo w ogóle jej nie chcą, albo akceptują
ją tylko w ograniczonym sensie, np. pragnąc, by miała ona charakter częściowy,
dopasowujący rozwiązania zachodnie do
lokalnej specyfiki.
Zróżnicowana diagnoza przyczyn zapóźnienia oraz odmienność poglądów na
pożądane kierunki zmiany tego stanu rzeczy dzieli polską inteligencję w przybliżeniu
na dwie grupy. Pierwsza odwołuje się do
argumentów dostarczanych przez ekonomię neoklasyczną, historię gospodarczą
oraz instytucjonalizm, zgodnie z którymi
proces modernizacji ma charakter kumulatywny i nieuchronny, a kraje, które
zaakceptują pewne minimum instytucjonalne, zainwestują w edukację i zintegrują
się z rynkiem światowym, wystawiając
własny biznes na konkurencję zagraniczną,
muszą dołączyć do najzamożniejszych
państw świata. Proces ten co prawda
może być długotrwały i zająć nawet 100
lat, jest jednak nieuchronny, a więc nawet
bardzo biedny kraj, który spełni odpowiednie warunki brzegowe oraz wykaże
się dostateczną cierpliwością i stabilnością
podobną do tej, jaką w przeszłości wyka-

Wallerstein a sprawa polska

Zainteresowanie teorią zależności oraz
Immanuelem Wallersteinem wśród polskiej inteligencji wydaje się mieć dwojaką
genezę. Po pierwsze, zmaganie z własnym,
relatywnym niedorozwojem jest motywem
przewodnim myślenia elit większości krajów średniozamożnych. Nie inaczej jest
w Polsce, w której co najmniej od końca
XVIII wieku trwa debata wokół przyczyn
naszego zapóźnienia cywilizacyjnego wobec Europy Zachodniej. W dyskursie tym
ścierają się przy tym różne koncepcje,
z których część upatruje wyjaśnień w czynnikach wewnętrznych (m.in. niskiej gęstości zaludnienia i rachitycznej urbanizacji
w okresie przedprzemysłowym, błędnych
wyborach instytucjonalnych okresu I Rzeczypospolitej czy PRL, późnym odejściu
od poddaństwa chłopów w XIX wieku,
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zały np. wyjściowo bardzo biedne kraje
skandynawskie, musi osiągnąć podobny
do nich sukces gospodarczy i społeczny.
W przekonaniu tego nurtu intelektualnego
Polska pozostała z tyłu najpierw z powodów wewnętrznych (I RP) a potem zewnętrznych (PRL), bo podjęła błędne wybory instytucjonalne (częściowo w wyniku
wewnętrznej gry sił społecznych, częściowo
w wyniku narzuconego z zewnątrz procesu
politycznego), a potem nie miała czasu
(II i III RP) lub pełni możliwości (druga
połowa XIX wieku kiedy ziemie polskie
rozwijały się dobrze, dzięki wkroczeniu
na drogę industrializacji), by te zapóźnienia
zniwelować.

jednak ciągłości z tym, czego dokonaliśmy
po roku 1990. Zwolennikami tego typu
poglądów są przede wszystkim liberałowie
oraz ci polscy konserwatyści, którzy postrzegają Polskę jako immanentną część
Zachodu, która tylko na skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności w kluczowym
okresie XIX i XX wieku została z niego
wyrwana, a teraz stopniowo wraca na
przynależne jej miejsce, implementując
to, co zrobiłaby dużo wcześniej, gdyby
tylko miała na to szansę. Dla tej części
polskiej inteligencji, do której sam się
przyznaję, koncepcje Immanuela Wallersteina oraz teoria zależności muszą być
dalece nieprzekonujące z tych samych
powodów, dla których zostały one odrzucone przez zachodnie elity akademickie –
tj. w wyniku metodologicznych ułomności
i zbyt daleko idących spekulacji historiozoficznych.

Czytelnik nie będzie

zaskoczony, że ten zestaw
poglądów, choć w pełni

Fatalizm długiego trwania

zrozumiały w kraju

Zupełnie inaczej jest w przypadku drugiego
odłamu polskiej inteligencji, wśród której
znajdą się zarówno osoby o poglądach
lewicowych, jak i prawicowych. Przyczyn
naszego relatywnego zapóźnienia dopatrują się oni przede wszystkim w rodzimych
(liberalnych i liberalno-konserwatywnych)
elitach okresu I RP, zaborów, PRL i transformacji. Postrzegają oni te elity albo jako
egoistyczne (tj. zainteresowane własnym
dobrobytem kosztem ludu) albo kompradorskie (bezrefleksyjnie skupione na interesie zewnętrznym), albo jedno i drugie.
Wedle zwolenników tego sposobu myślenia polskie zapóźnienie cywilizacyjne wynikać ma z nałożenia się działania tychże
elit na czynniki zewnętrzne (np. zabory
lub wojny światowe). Liberalne bądź kompradorskie elity nie są bowiem zainteresowane wyrównywaniem różnic regional-

doświadczonym niemal

dwoma stuleciami braku

suwerenności, uważam za
błędny

Uważają oni, że dziś jesteśmy na drodze reform, które choć nie są ani bezproblemowe, ani tym bardziej zamknięte,
koniec końców wystarczą, by w drugiej
połowie stulecia Polska stała się krajem
w pełni rozwiniętym, nieodróżnialnym
od innych państw zachodnioeuropejskich.
Warunkiem jest dostateczna cierpliwość
i upór instytucjonalny, których gwarantem
jest przede wszystkim przynależność do
instytucji zachodnich (OECD, UE, NATO)
oraz wewnętrzna praca elit, niezrywających
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nych, eliminacją nierówności dochodowych, podejmowaniem projektów inwestycyjnych na miarę światową itp. Utrzymanie ich dominacji grozi więc w najlepszym razie pułapką średniego dochodu
i zwiększeniem nierówności społecznych
na podobieństwo Ameryki Łacińskiej,
a w najgorszym – utratą suwerenności,
podobną do tej, jaka spotkała Polskę
w okresie zaborów czy PRL. By tak się
nie stało, konieczne jest więc nie tylko
korygowanie ułomności transformacji po
roku 1989, lecz radykalne przestawienie
zwrotnicy, zwłaszcza, że tego właśnie może
wymagać moment historyczny, w którym
się znaleźliśmy, w którym ład światowy
ulega wewnętrznej (Wielka Recesja) i zewnętrznej (wzrost Chin i słabnięcie roli
międzynarodowej USA) dekompozycji.
Wedle tego typu poglądów, kryzys kapitalizmu i/lub światowego systemu politycznego stwarza dla Polski niepowtarzalną
szansę na wyrwanie się z miejsca, w jakim
znaleźliśmy się z winy historii (długie
trwanie) i postępowania własnych elit
(zbyt liberalnych, lub zbyt zachodnich).
W naturalny sposób wpisuje się to w wallersteinowską koncepcję systemu-świata,
tłumacząc popularność tego autora w wielu
kręgach polskiej lewicy i prawicy.
Czytelnik nie będzie zaskoczony, że
ten zestaw poglądów, choć w pełni zrozumiały w kraju doświadczonym niemal
dwoma stuleciami braku suwerenności,
uważam za błędny. W moim przekonaniu
wynika on bowiem z fatalistycznego przekonania o nieuchronności tzw. długiego
trwania, a zarazem z nieprzekonującej
interpretacji historii i gospodarki proponowanej tak przez Immanuela Wallersteina, Singera i Prebischa oraz ich polskich apologetów. Mam wrażenie, że zbyt
łatwo uciekają się oni do przeskoków interpretacyjnych między spostrzeżeniami

historyków zajmujących się przełomem
średniowiecza i okresu nowożytnego (np.
Mariana Małowista czy Witolda Kuli),
odnoszącymi się do źródeł pojawienia się
w Europie tzw. dualizmu na Łabie, a sytuacją obecną i różnicami rozwojowymi
między środkowo-wschodnią a zachodnią
częścią kontynentu. Przeskok ten nie znajduje nie tylko odpowiedniego podparcia
teoretycznego i empirycznego w bogatej
literaturze ekonomicznej, dokumentującej
konwergencję gospodarczą między krajami
i regionami instytucjonalnie i strukturalnie
podobnymi, ale i wprost kłóci się z doświadczeniami okresu transformacji, kiedy
cały nasz region (oraz duża część Azji)
stał się jednym z głównych światowych
wygranych procesu globalizacji. Z podobnych powodów za nieprzekonujące uważam szukanie przyczyn niedoskonałości
polskiej infrastruktury transportowej,
nauki czy obronności, w oddziaływaniu
systemu-świata za pośrednictwem kompradorskich elit. Są one raczej prozaicznym
efektem krajowego, wyboru politycznego,
niechętnie odnoszącego się do zwiększania
inwestycji publicznych kosztem konsumpcji prywatnej głosującej części społeczeństwa.
Hojny system transferowy, niezmiennie obecny w III RP, nie został narzucony
Polsce przez kraje zachodnie, lecz był
i jest nadal naszym własnym wyborem
jako społeczeństwa zainteresowanego
w większym stopniu wróblem w garści
niż gołębiem na dachu. Jego makroekonomiczną konsekwencją jest znacznie
wolniejszy niż w Azji rozwój infrastruktury
(finansowanej niemal wyłącznie ze środków UE) oraz instytucji takich jak uniwersytety czy ośrodki myśli strategicznej.
Z drugiej strony, nasze elity polityczne,
niezależnie od swoich barw partyjnych,
co najwyżej średniego przygotowania or37
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ganizacyjnego do rządzenia i szeregu deficytów kulturowo-kompetencyjnych, pracują w sztafecie nad stopniową przebudową kraju i eliminacją każdego z wymienionych problemów. Podobnie jak
wielu publicystów „Nowej Konfederacji”,
nie satysfakcjonuje mnie wiele szczegółów
ich działań, niemniej nie dostrzegam żadnych przekonujących dowodów na rzekomo kompradorski czy egoistycznie neoliberalny charakter przebudowy kraju po
roku 1990.
Nieudolności poszczególnych polityków, drobnych egoizmów, czy spowodowanych niekompetencją wyborów nie są
tym samym, o czym pisali Wallerstein,
Prebisch czy Singer. Te cechy naszych
elit powodują, że w odróżnieniu np. od
Japonii nie doczekamy się raczej Nobla
z fizyki po 50, lecz po 100 latach kapitalizmu. Tyle samo przyjdzie nam (a w zasadzie naszym dzieciom) poczekać na
pierwszą polską w pełni globalną korporację czy osiągnięcie dokładnie tego sa-

mego (nominalnego) statusu materialnego,
co sąsiednie Niemcy. Już kilkadziesiąt lat
wcześniej przestaniemy się jednak martwić
różnicami statusowymi, bowiem dostrzegalne różnice wobec Zachodu staną się –
dzięki wysiłkom społecznym oraz różnobarwnym i dalece niedoskonałym elitom –
na tyle małe, że dyskurs modernizacyjny
dominujący nasze myślenie przez ostatnie
dwa stulecia stopniowo zaniknie. Wraz
z nim skończy się zapewne także popularność Immanuela Wallersteina, którego
sam czytałem parę lat temu z dużą przyjemnością, choć bez rewerencji, jaką zdaje
się on wciąż cieszyć wśród wielu polskich
odbiorców. Do takiej lektury namawiam
także czytelników „Nowej Konfederacji”,
w tym zwłaszcza tych, do których przemawia terminologia sytuująca Polskę na
trwałych peryferiach obecnego systemuświata. Cóż bowiem prostszego niż wyrwanie się z nich poprzez poznanie i odrzucenie błędnych doktryn płynących do
nas z krajów rdzenia?
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Nazistowskie elity w rfN. moralny skandal
czy normalność?
aNdrzeJ madeła

Germanista i historyk, studiował w Berlinie i we Wrocławiu.
Specjalizuje się w historii Trzeciej Rzeszy i kulturze NRD.

Biografia Ludwiga Erharda pozostaje reprezentatywna dla funkcjonalnych
elit dawnej Trzeciej Rzeszy w RFN i ich dalece bezproblemowego przejścia
w nowy system polityczny. Tym bardziej, że nie emanuje z niej nic diaboliczno-patologicznego
Na niemieckim księgarskim rynku roi się
ostatnio od pozycji przyglądających się
powojennym początkom Republiki Federalnej Niemiec, między totalną kapitulacją a mającym miejsce ledwie kilka
lat później „cudem gospodarczym” wczesnych lat 50. Zewnętrzny powód wysypu
takich pozycji zdaje się oczywisty: 70lecie istnienia RFN skłania do politycznych
i socjalnych bilansów, stanowi też stosowny moment do refleksji nad kondycją
państwa i społeczeństwa i drogami, jakie
obydwa przebyły od 1945 roku.
Ów wysyp ma wszelako pewną cechę
charakterystyczną, której na próżno szukać
w analogicznych okrągłorocznicowych
publikacjach sprzed 10 czy 20 lat. Jest
nią zdecydowany zanik radosnej perspektywy, objawiający się w posępności końcowych rachunków strat i zysków, deheroizacji głównych postaci tamtego okresu –
i mieszanych uczuciach, jakie cisną się
do głowy czytelnika na widok subtelnych
tysiąckrotnych powiązań, łączących politycznie dziewiczy (w domniemaniu) twór
nadreńskiej demokracji z Trzecią Rzeszą.

Autorom wymienionych niżej dzieł
daleko jest do optymizmu „Udanej demokracji” („Die geglückte Demokratie”)
Edgara Wolfruma – sztandarowej publikacji sprzed 13 lat, w której jednoznacznie
dominuje obraz instytucjonalnej stabilności, ekonomicznej prosperity i pomyślnej
westernizacji, w efekcie której miało nastąpić trwałe zakotwiczenie wśród demokracji Zachodu. Tymczasem autorzy „rozrachunkowej” fali sugerują, że w czasach
Trumpa, Brexitu i populistycznego wzmożenia na Węgrzech, w Polsce, Włoszech
i Francji, liberalna demokracja przeżywa
fundamentalny kryzys reprezentacji. Kryzys, który ma także swoje specyficzne,
narodowe źródła – czasami odległe nawet
o trzy pokolenia.
Dlatego też nowy przekaz różni się
znacznie od wcześniejszego, co w warstwie
zewnętrznej sugerują już same tytuły.
Obok „Republiki strachu“ („Republik der
Angst. Eine andere Geschichte der Bundesrepublik“) Franka Biessa, „Czasu wilków“ („Wolfszeit. Deutschland und die
Deutschen 1945-1955“) Haralda Jähnera,
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„Brunatnej sieci“ („Das braune Netz. Wie
die Bundesrepublik von früheren Nazis
zum Erfolg geführt wurde“) Williego Winklera, „Lobby zbrodniarzy wojennych“
(„Die Kriegsverbrecherlobby. Bundesdeutsche Hilfe für im Ausland inhaftierte
NS-Täter“) Felixa Bohra oraz „Urzędów
i ich przeszłości“ („Die Ämter und ihre
Vergangenheit. Ministerien und ihre Behörden im geteilten Deutschland 19491972“) Stefana Creuzbergera i Dominika
Gepperta uwagę przykuwa „Deutschland.
Ein Wirtschaftsmärchen” („Niemcy. Baśń
gospodarcza”) Ulrike Herrmann, u której
na głównego bohatera narracji awansuje
nikt inny jak sam Ludwig Erhard: uosobienie powojennego „cudu gospodarczego”, długoletni minister gospodarki w rządach Adenauera, zaś w latach 1963-1966 –
kanclerz Republiki Federalnej.

Biografia Ludwiga Erharda uosabia
ten niepowtarzalny splot okoliczności
w sposób wprost podręcznikowy: doktoryzowany ekonomista odkuwa się materialnie na „aryzacji” majątku odebranego
przez Trzecią Rzeszę przemocą jego pierwotnym właścicielom w Polsce i Francji.

dochodzimy w tym miejscu
do istoty „ewidentnego
moralnego skandalu”

(winkler): modernizacja

i westernizacja republiki
federalnej zostały

w praktyce powierzone

formacji ukształtowanej

Erhard odbrązowiony

istotnie przez nazistów

„Narracja” szybko okazuje się pojęciem
zgoła nieprecyzyjnym: mowa jest raczej
o demontażu utrzymującej się od lat legendy. Od początku rozpoznawalna pozostaje też generalizująca metoda pars
pro toto: jowialny, siwowłosy starszy pan
w trzyczęściowym garniturze i z nieodłącznym cygarem w ustach jawi się w „Baśni gospodarczej” nie jako wyjątek, lecz
jako typowy reprezentant niemieckiej elity
funkcjonalnej, która już w Trzeciej Rzeszy
robiła kokosy na interesach z przywództwem politycznym tej ostatniej. Po upadku
Niemiec zaś potrafiła ze względu na swoją
fachowo-zawodową kompetencję zazwyczaj suchą stopą (a niejednokrotnie nawet
w szyku zwartym) przejść nad wirami denazyfikacji i znaleźć swoje miejsce w prominentnych szeregach nowoutworzonej
powojennej państwowości.

W okupowanej Lotaryngii skwapliwie
współpracuje z gauleiterem Josefem Bürckelem przy „przekształcaniu” pożydowskiego majątku we własność państwową,
zaś w dawnym Poznańskiem, przemianowanym na Warthegau (Kraj Warty)
i wcielonym do Rzeszy, służy Głównemu
Urzędowi Powierniczemu Wschód (Haupttreuhandstelle Ost) swoją opinią przy
wykorzystaniu polskiej siły roboczej w zakładach dopiero co odebranych polskim
właścicielom, a teraz przekazywanych volksdeutschom.
W samych wywłaszczeniach przedsiębiorstw formalnie nie uczestniczy – za
to służy licznymi ekspertyzami dotyczącymi przyszłego personelu kierowniczego
i stosownie zmodyfikowanego urynko40
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wienia. A że to ostatnie zakładało w pojęciu
profesjonalistów typu Erharda wykorzystanie fachowości i umiejętności załóg „stojących niżej rasowo”. Spotykali się oni
często ze sprzeciwem ze strony – konkurujących z nimi – organów gospodarczych
SS, co po latach świetnie można było zużytkować do misternego konstruowania
ex post „antynazistowskich” legend z pretensjami do zakamuflowanego „ruchu
oporu”. Na przykład przy zmianie stosownej własności w Kraju Warty Erhard
sugeruje wynagradzanie polskich robotników w sposób nieodbiegający rażąco
od norm obowiązujacych w Rzeszy – nie
dlatego wszak, że bierze stronę pokrzywdzonych, lecz jedynie po to, by w czasie
wojennym „uniknąć niepotrzebnych napięć socjalnych”. Równocześnie wszak we
wprowadzeniu do przedłożonej w 1941
roku ekspertyzy nie pozostawia wątpliwości, że Polacy pozostają na zdecydowanie niższym poziomie rozwoju, z którego – ze względów rasowych – nie są
w stanie dźwignąć się sami: potrzeba im
do tego impulsów i organizacji, którymi
jedynie przywodzący tej masie Niemcy
mogą ich obdzielić.

wych perspektyw politycznych dla Zachodnich Niemiec w kontekście zimnej
wojny i Paktu Pólnocnoatlantyckiego.
I pod tym względem biografia Erharda ma charakter modelowy: niedawny
jeszcze beneficjent polityczno-gospodarczych stosunków Trzeciej Rzeszy znajdzie
się w procesie denazyfikacji wśród „odciążonych” – razem z 54 proc. „statystów”
i 34 proc. tych, przeciwko którym dochodzenia denazyfikacyjne zostały wstrzymane. To, że spośród 2,5 miliona wezwanych na rozprawy przed izbami orzekającymi w zachodnich strefach okupacyjnych tylko 1,4 proc. zostanie sklasyfikowanych jako „główni winowajcy” i „obciążeni”, mówi samo za siebie.
Ma to wszak swoje – głównie psychologiczne – uzasadnienie: ferowanie
wyroków w izbach orzeczniczych przypadło
w udziale znakomitej mniejszości starych
i nowych demokratów, której z kolei –
w niepowtarzalnej konstelacji politycznej –
przyszło decydować o przyszłości znakomitej większości obywateli, „umoczonych”
w narodowy socjalizm. Jeśli powstająca
na nowo w tych okolicznościach wspólnota
polityczna Republiki Federalnej miała
okazać się trwała, zaś już w punkcie
wyjścia uniknąć sztucznie tworzonych nowych podziałów, wyroki te strukturalnie
nie mogły wypaść zbyt radykalnie.
Po zakończonej pomyślnie denazyfikacji z ludzi typu Erharda powojenne
Niemcy nie są w stanie zrezygnować: akademicka formacja, rozległa praktyczna
i teoretyczna wiedza, profesjonalizm
i umiejętności kierownicze są na wagę
złota w kraju, który w czasie wojny stracił
8 milionów ludzi i cierpi na chroniczny
brak rąk do pracy. Rozpad alianckiej koalicji na dwa wrogie obozy stwarza (zachodnim) Niemcom zgoła nowe perspektywy: wejścia w orbitę państw Zachodu

Modelowa biografia

Herrmann, Winkler i Bohr demonstrują
na wybranych przykładach, jak – obok
subiektywnej biograficznej „modyfikacji” –
funkcjonowała obiektywna „integracja”
byłych nazistów w polityczny system nowopowstałej Republiki Federalnej. Wśród
głównych powodów na czoło wysuwają
się cztery: nieudana denazyfikacja lat
1945-1949; niemożność trwałego wykluczenia 5-8 milionów ludzi w wieku produkcyjnym z rynku pracy i systemu socjalnego; rozkład koalicji antyhitlerowskiej
najpóźniej od 1947 roku; powstanie no41
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jako „państwo frontowe”, zatem stosownie
doinwestowane, gospodarczo prosperujące
i politycznie stabilne. Budulcem nowego
przymierza staną się (nienowy dla wojennych generacji) antykomunizm (de
facto zaś: prymitywny antysowietyzm) –
i społeczno-obyczajowy konserwatyzm,
lekko pociągnięty lukrem okcydentalnego
chrześcijaństwa.

Ale istnieje i inny powód, któremu
na imię „integracja”: wczesnopowojenne
Niemcy Zachodnie były – puentując
rzecz – demokracją bez demokratów: szeregi sprawdzonych politycznie aktywistów,
nierzadko z emigracyjną biografią, były
słabe, oparcie nowych partii w ludności
jeszcze niedostateczne, instytucje państwa
prawa zaś – niewykształcone lub nieistniejące. W takich warunkach wykluczenie chociażby „tylko” 8 milionów dawnych członków NSDAP groziło stworzeniem trwałego podziału politycznego u zarania RFN, tym samym zaś – potencjalnie
istotnym osłabieniem jej fundamentów
i kreacją mitu „ofiar systemu”, które to
ofiary mogłyby wówczas reklamować dla
siebie antydemokratyczne resentymenty
jako podkładkę dla uzyskania socjalnoprawnego zadośćuczynienia.

Demokracja bez demokratów

Dochodzimy w tym miejscu do istoty
„ewidentnego moralnego skandalu” (Winkler): modernizacja i westernizacja Republiki Federalnej zostały w praktyce powierzone formacji ukształtowanej istotnie
przez nazistów. Prawodawstwo, administracja, polityka socjalna i ekonomiczna,
szkolnictwo, dyplomacja i obronność znalazły się w rękach ludzi jeszcze kilka lat
wcześniej substancjalnie powiązanych
z NSDAP, częstokroć także jej niedawnych
członków. Zamierzona przez aliantów demokratyzacja przypadła do realizacji w kraju, w którym jeszcze 4 lata po wojnie
ustawę zasadniczą przedłożono do przegłosowania jedynie jego parlamentarnej
reprezentacji (w obawie, że w powszechnym referendum – zapiekła, antydemokratyczna w duchu (a w domniemaniach
jeszcze prohitlerowska) większość ją odrzuci). To, że ów karkołomny eksperyment
zakończył się pomyślnie, ma oczywiście
wiele przyczyn. Wśród nich jest naturalnie
i ta, że do połowy lat 50. Republika Federalna pozostawała terenem formalnie okupowanym, pozbawionym własnych sił
zbrojnych, mocno ograniczonym w swoich
manewrach dyplomatycznych i znajdującym się pod czujnym okiem aliantów,
którzy posiadali też monopol na tworzenie
warunków granicznych, w jakich przyszło
działać niemieckim politykom.

radykalny rozrachunek

z przeszłością pokolenia

rodziców miał swoje źródło

głównie w pierwszym
wielkim kryzysie

gospodarczym, jaki dotknął

republikę federalną

w drugiej połowie lat 60.
Także i pod tym względem biografia
Ludwiga Erharda pozostaje reprezentatywna dla funkcjonalnych elit Trzeciej
Rzeszy i ich dalece bezproblemowego
przejścia w nowy system polityczny. Pozostaje nią tym bardziej, że – w przeciwieństwie do domniemań, które obejmowały
lekarzy, prawników, etnografów czy antropologów – nie emanuje z niej nic dia42
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boliczno-patologicznego: nie kryje się za
nią żadna działalność w obozach śmierci,
żadna aktywność naukowa z genocydem
w tle, żadna profesja podłączona bezpośrednio do rasistowskiej aparatury.
Wprost przeciwnie: jeśliby szukać
życiorysu wzorcowego dla powojennych
zachodnioniemieckich elit, to mało który
nadawałby się na wzorcowy lepiej niż Erhardowski – a to dla jego podręcznikowej
wprost hybrydowości, która stanowiła
najbardziej charakterystyczny rys wczesnopowojennej Republiki Federalnej.

nych członków NSDAP wahała się od 50
do 75 proc.
Ludzie pokroju Erharda w powojennej Republice mogli też zaistnieć w mieszanej formie ideologicznej autoprezentacji. Popularna wówczas teoria totalitaryzmu pozwoliła im pospiesznie zamazać
różnice miedzy Związkiem Radzieckim
a Trzecią Rzeszą i zrównać komunizm
z narodowym socjalizmem. Ryczałtowe
kryteria owego samookreślenia pozwalały
teraz na reinterpretację niedawnych, jeszcze antysowieckich „aktywów” jako specyficznego wkładu Niemiec w dzieło obrony Europy przed komunistycznym zagrożeniem, ba: jako zasługi, która łączyła
Niemcy z Zachodem już od lat 30.
Na koniec zaś: hybrydowa pozostawała sama atmosfera kultury, w której
przyszło powojennym Niemcom żyć. Na
zewnątrz uosobienie drobnomieszczańskich, dawnych norm stanowił właśnie
siwawy, starszy pan w nienagannym garniturze, z cygarem w ustach i jowialnym
wyrazem twarzy. Jego habitus sugerował
kojącą ponadpokoleniową ciągłość, która
przysłaniała nieodległe katastrofy i traumy.
Ale i pod tą warstwą powstawało coś zgoła
nowego: nowoczesne społeczeństwo postprzemysłowe, coraz silniej amerykanizujące się w rytmie życia, obyczajach, kształtowaniu czasu wolnego, tworzeniu przestrzeni publicznej, architekturze, wzornictwie. I to ono miało na przełomie lat
60. i 70. zadecydować o tym, że ustało
notoryczne lukrowanie wojennej przeszłości.
Radykalny rozrachunek z przeszłością
pokolenia rodziców miał swoje źródło
głównie w pierwszym wielkim kryzysie
gospodarczym, jaki dotknął Republikę
Federalną w drugiej połowie lat 60. Liczne
ilościowo pokolenie „baby boomerów”
pierwszych lat powojennych zetknęło się

Rozrachunek z przeszłością

Hybrydowy był sam powojenny początek
działalności tych elit, tak wyraziście odwzorowany w biografii Erharda: niedawni
beneficjenci rasistowskiej polityki Trzeciej
Rzeszy, chwilę wcześniej pomyślnie zdenazyfikowani do kategorii „statystów”
(Mitläufer) lub „odciążonych” (Entlasteter), mogli dyskretnie zamknąć za sobą
drzwi do przeszłości. A że po 1945 roku
zabrakło w ich realiach państwa narodowego, ich energia tym silniej skupiła się
na patriotyzmie ekonomicznym, którego
jednym z efektów pozostaje „cud gospodarczy” wczesnych lat 50.
W dopiero co wprowadzonej (przymusem) na liberalne tory republice hybrydą pozostawały także same polityczne
realia: demokratyczny kształt państwowości stanowił jedynie cienką warstwę
zewnętrzną, pod którą nieliczna grupa
dawnych emigrantów i innych przeciwników reżimu musiała współistnieć z wpływową i potężną liczebnie masą demokratów z przymusu – takich jak późniejszy
minister gospodarki. Zaś same stosunki
ilościowe decydowały o tym, że w powojennym dwudziestoleciu w ministerstwach
i centralnych urzędach RFN liczba daw43
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w nim z ograniczonym rynkiem pracy,
zawężonymi możliwościami zawodowej
kariery i społecznego awansu, skostniałymi
strukturami edukacji i kształcenia. Ten
stan rzeczy prowadził w prostej linii do
zasadniczych pytań o rzeczywiste efekty
„cudu gospodarczego” – i o politycznosocjalna spuściznę, jakie wojenne poko-

lenia przekazały 25 lat po wojnie swoim
potomkom. Stąd zaś był już tylko krok
do krytycznego wertowania na nowo starych biografii – i burzenia wirtualnych
pomników. Wśród nich także tych, które –
stosownie zainteresowana – wspólnota
rzekomych „statystów” postawiła była
Ludwigowi Erhardowi.
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donald Trump nie jest zaangażowany
w rywalizację z Chinami
z prof. Hughem white’em
rozmawia Jarema Piekutowski
HuGH wHiTe

Profesor studiów strategicznych w Centrum Studiów Strategicznych
i Obrony Australijskiego Uniwersytetu w Canberze, wieloletni
analityk ds. obrony i wywiadu. W latach 1995-2000 był zastępcą
sekretarza ds. strategii i wywiadu w australijskim Departamencie
Obrony.

Jeśli Stany Zjednoczone i Chiny znalazłyby sposób, by traktować się
nawzajem po partnersku, i gdyby wykorzystały doświadczenia z europejskiego koncertu mocarstw, to być może Ameryka mogłaby pozostać
obecna w Azji mimo rosnącej potęgi Chin
W swoim eseju „Without America”
z 2017 roku sformułował pan bardzo
mocne stwierdzenie, że w nowym dwubiegunowym ładzie światowym (z Ameryką i Chinami jako dwoma biegunami)
Ameryka przegra, a Chiny wygrają.
Czy dziś podtrzymuje pan to twierdzenie?

mają też dużo siły i determinacji. Gospodarka Chin już dziś jest większa niż amerykańska i rozwija się szybciej od niej.

Istnieje wiele kontrargumentów przeciwko pańskiemu twierdzeniu o rosnącej potędze Pekinu. Niektórzy eksperci twierdzą, że Chiny są „papierowym smokiem” lub „papierowym tygrysem”. Gospodarka Chin – owszem –
szybko się rozwija, ale Chiny zaczynały
od bardzo niskiego poziomu…

Tak, podtrzymuję, jednak chciałbym bardziej precyzyjnie określić swoje stanowisko. Skupiam się szczególnie na Azji
Wschodniej, gdzie Stany Zjednoczone
i Chiny najintensywniej konkurują ze
sobą. Ich rywalizacja geopolityczna jest
tam bardzo istotna. Chiny dążą do przejęcia od Ameryki roli wiodącej potęgi
w Azji Wschodniej, a Stany Zjednoczone
chcą temu zapobiec. Kto wygra tę rywalizację? W polityce nie ma rzeczy nieuniknionych, ale wydaje mi się najbardziej
prawdopodobne, że wygrają Chiny, gdyż
już teraz w wielu kwestiach przeważają,

Eksperci, o których pan mówi, pomijają
wiele ważnych kwestii. Aby przekonać
się, jak wielka jest gospodarka chińska,
wystarczy pojechać do Państwa Środka,
i to nie do Pekinu czy Szanghaju, ale
nawet do jednego z mniejszych miast, na
przykład do Changsha, które często odwiedzam. Większość ludzi nie słyszała
o Changsha, jest to dopiero dziewiętnaste
pod względem wielkości miasto w Chinach.

45
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Ma siedem milionów mieszkańców i jest
jak Nowy Jork: ogromne i tętniące życiem.
Chinom udało się przeprowadzić
własną rewolucję przemysłową od czasu
dojścia Deng Xiaopinga do władzy w 1979
roku. Związek Radziecki, który pod wieloma względami był najbardziej potężnym
strategicznym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, w szczytowym momencie swojej potęgi miał gospodarkę nie większą
niż połowa amerykańskiej. Rząd australijski szacuje, że do 2030 r. gospodarka
Chin będzie prawie dwukrotnie większa
od amerykańskiej wg parytetu siły nabywczej. A trzeba pamiętać, że rząd w Canberrze jest bardzo proamerykański.

siadają funkcje, których nie mają podobne
platformy na Zachodzie.
Dlatego popełnilibyśmy wielki błąd,
nie doceniając Chin. A historia jest pełna
przykładów krajów niedoceniających swoich rywali. Bardziej powszechne jest niedocenianie rywala niż przecenianie go.

Jest wiele państw w azji

Południowo-wschodniej,
które chciałyby, aby
ameryka pozostała

zaangażowana w azji

i równoważyła potęgę Chin,

Czy oznacza to, że Ameryka podupada?

ale żadne z tych państw nie

Nie sądzę, że tak jest. Ameryka pozostanie
bardzo potężnym krajem, ale nie będzie
miała takiej przewagi globalnej w sferze
gospodarczej i technologicznej, jakiej oczekiwaliśmy w przeszłości.

jest skłonne poświęcić

swoich relacji z Pekinem, by

wesprzeć stany zjednoczone
w konflikcie lub rywalizacji

Dziś amerykańska przewaga technologiczna jest przecież przytłaczająca.

z Chinami

Chiny oczywiście rozpoczynały od dużego
zapóźnienia technologicznego względem
Stanów Zjednoczonych, które pozostają
krajem bardzo innowacyjnym. Ale popełnilibyśmy wielki błąd, gdybyśmy wierzyli,
że Ameryka jest jedynym krajem, który
może wprowadzać innowacje. Widzieliśmy
już duże kroki Chin w stronę czołówki
kluczowych obszarów technologicznych,
takich jak sztuczna inteligencja, komputery
kwantowe czy sieci 5G. Powszechnie przyjmuje się, że system 5G Huawei jest lepszy
niż amerykański. Wyjątkowy jest również
rozwój elektroniki użytkowej w Chinach:
chińskie platformy, takie jak WeChat, po-

Jest jednak w regionie Azji Wschodniej
wiele państw, które nie będą chciały
pozwolić Chinom dominować - na przykład Indie czy Japonia.

Nie uważam, że powinniśmy zakładać,
że te państwa będą w stanie – lub będą
chciały – skutecznie przeciwstawiać się
ambicjom Chin w zakresie regionalnego
prymatu w Azji Wschodniej. Najpierw
wspomnę o Indiach. Oczywiście jest to
bardzo ważne państwo. Choć Indiom póki
co daleko do Chin, jednak mają ogromną
46
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populację i wielkie pokłady talentów. Jest
bardzo prawdopodobne, że Indie będą
rozwijać się szybciej, zbliżą się do Chin
i w końcu – choć już nie za mojego życia –
wyprzedzą je, stając się największą gospodarką świata. Pytanie brzmi jednak,
czy będą konkurować z Chinami właśnie
w Azji Wschodniej? Pekin będzie bowiem
dominującą potęgą w Azji Wschodniej,
ale nie sądzę, że zdominują całą Azję.

z nich nie jest wystarczająco pewne, że
może liczyć na Stany Zjednoczone.
Wspomnę tu mowę premiera Lee Hsiena
Loonga w Singapurze na początku tego
roku. Jego przesłanie do Amerykanów
można streścić następująco: „Chcemy,
byście pozostali zaangażowani w Azji, aby
równoważyć siłę Chin. Ale nie chcemy,
by waszą motywacją do tego było zdobycie
dominacji w Azji. A to dlatego, że nie
wierzymy, że to się wam uda – a co gorsza,
podzielicie Azję i sprowadzicie bardzo
poważne ryzyko konfrontacji strategicznej
lub nawet konfliktu. Chcemy więc, aby
Ameryka pozostała zaangażowana w Azji
jako siła równoważąca, ale traktująca Chiny jako równe sobie”.

Dlaczego tak pan sądzi?

Indie będą bardzo zaangażowane w budowanie, ochronę i obronę własnej strefy
wpływów w Azji Południowej i na Oceanie
Indyjskim. Bardzo trudne byłoby dla Chin
rzucenie wyzwania Indiom na tym terenie,
podobnie jak dla Indii bardzo trudne byłoby rzucenie Chinom wyzwania w Azji
Wschodniej i na Zachodnim Pacyfiku.
Raczej każde z tych państw będzie miało
swoją sferę wpływów w Azji.

Czy jako Australijczyk zgadza się pan
z tym przesłaniem?

Myślę, że jest to właściwe przesłanie dla
Stanów Zjednoczonych także ze strony
Australii, która jest bardzo blisko Ameryki
pod względem emocjonalnym i historycznym…

A co z Japonią?

Japonia jest także niezwykle ważnym
państwem i istotnym partnerem i przyjacielem Australii. Ale rzeczywistość jest
taka, że japońska gospodarka do około
2030 r. będzie stanowić w przybliżeniu
1/6 lub 1/7 wielkości gospodarki chińskiej.
Nie sądzę, by Japonia była na tyle silna,
aby sama mogła stawić czoła Chinom.
Nie wierzę też, by inne państwa, takie jak
Indie, były skłonne wspierać Japonię.
Jest wiele państw w Azji Południowo-Wschodniej, które chciałyby, aby Ameryka pozostała zaangażowana w Azji i równoważyła potęgę Chin, ale żadne z tych
państw nie jest skłonne poświęcić swoich
relacji z Pekinem, by wesprzeć Stany Zjednoczone w konflikcie lub rywalizacji z Chinami. Dzieje się tak dlatego, że żadne

Jak Polska.

Dokładnie! Z tym, że Australia jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych co najmniej od II wojny światowej, a w pewnym
sensie nawet od końca XIX i początku
XX wieku. Ale nawet Australia nie jest
gotowa uznać Chin za strategicznego rywala. Nasz premier, Scott Morrison, był
w Waszyngtonie, odwiedzając prezydenta
Donalda Trumpa we wrześniu tego roku.
Było to bardzo ciepłe spotkanie, i premier
Morrison wychodził wręcz z siebie, by
wyrazić swoje poparcie dla stanowiska
amerykańskiego. Ale na kluczowe pytanie:
„Czy Australia postrzega Chiny jako strategicznego rywala?” jego odpowiedź brzmi:
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„nie”. Ameryka jest naszym sojusznikiem,
a Chiny są naszym strategicznym partnerem. Nie nazywamy Chin sojusznikiem,
ale nie określamy ich również mianem
strategicznego przeciwnika. Myślę, że
Amerykanie zaczynają rozumieć, że Australia nie podąża za nimi w stronę rywalizacji z Chinami.

w 2011 r. dokonał „pivotu”, przeosiowania
w stronę Azji, chciał potwierdzić przywódczą rolę Ameryki na tym kontynencie
w obliczu wyzwania chińskiego. Nie był
jednak był gotów przeznaczyć na ten cel
znacznych środków. Azjatycki pivot był
wielką retoryczną zapowiedzią, ale nie
stał za nim realny plan. Obama nie był
w stanie skutecznie przeciwstawić się wyzwaniu, jakie Chiny stawiają Stanom Zjednoczonym.

Jaka jest Pana opinia na temat niedawnego stanu potęgi militarnej Chin?

Nawet jeśli na arenie międzynarodowej
nie jest ona równa Ameryce, sprawy mają
się inaczej w Azji, gdzie rywalizacja jest
najbardziej intensywna. Chiny są teraz
w stanie ekstremalnie utrudnić Ameryce
projekcję siły na morzu, działania lotniskowców i Marine Corps. Koszty utrzymania silnej pozycji Ameryki jako lidera
w Azji są obecnie tak wysokie, że Waszyngton raczej nie będzie skłonny ich
ponosić.

uważam, że strategiczne
zaangażowanie ameryki

w europie nie powinno być
traktowane jako coś

oczywistego

Powierzchownie rzecz biorąc, Trump
wydaje się postacią bardzo agresywną
i z pewnością jest bardzo skoncentrowany
na gospodarczej rywalizacji z Chinami.
Jednak nie widzę, by był zaangażowany
w strategiczne konkurowanie o dominację
w Azji – choć wielu jego doradców się
w to angażuje. Tak jak w Europie Trump
pomniejsza rolę NATO, tak samo w Azji
lekceważy kluczowe sojusze Ameryki,
zwłaszcza najważniejszy sojusz – z Japonią.

Urzędnicy w Waszyngtonie deklarują,
że są zdeterminowani, aby tę pozycję
utrzymać.

Wątpię, że tak samo zdeterminowani są
obywatele USA. Nie jestem nawet pewien
co do determinacji przywódców politycznych – czy to Donalda Trumpa, czy demokratów.

Czy uważa pan, że istnieje znacząca
różnica między administracją Baracka
Obamy a administracją Donalda Trumpa, jeśli chodzi o podejście do stosunków USA z Chinami?

Czy Europa może liczyć na Amerykę,
gdy Donald Trump, jak pan powiedział,
pomniejsza rolę NATO?

Społeczność transatlantycka stoi przed
bardzo realnym wyzwaniem. Uważam, że
strategiczne zaangażowanie Ameryki w Europie nie powinno być traktowane jako
coś oczywistego.

Wydaje się, że postaci Baracka Obamy
i Donalda Trumpa różnią się tak bardzo,
jak to tylko możliwe. Istnieją jednak podobieństwa. Prezydent Obama, który
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Może stać się bardziej agresywna lub
mniej agresywna. Gdybym był odpowiedzialny za politykę obronną w Europie,
nie twierdziłbym, że istnieje bardzo wysokie i krótkoterminowe ryzyko eskalacji
rosyjskich nacisków wojskowych. Twierdziłbym natomiast, że kraje w Europie
muszą poważnie potraktować możliwość
takich zdarzeń w przyszłości. A jeśli tak
się stanie, nie mogą bezwzględnie uznać
za oczywiste, że Stany Zjednoczone odegrają rolę, jaką odgrywały w przeszłości.
Prowadzi to do wniosku, że Europa muszą
zadać sobie dwa wielkie pytania. Po pierwsze: co każdy kraj może zrobić sam, bez
wsparcia z zewnątrz, aby bronić się przed
tego rodzaju zagrożeniem, a po drugie:
co Europejczycy mogą zrobić wspólnie,
by się bronić.

Dlaczego?

Istnieją podobieństwa między wyzwaniem
chińskim w Azji a wyzwaniem rosyjskim,
przed którym stoi Ameryka i społeczność
transatlantycka w Europie. Jestem bardzo
zaskoczony tym, jak trudno byłoby NATO,
na przykład, bronić państw bałtyckich
przed poważną rosyjską inwazją wojskową.
Pomimo kroków, jakie zostały podjęte
w celu zwiększenia obecności sił amerykańskich, np. w Polsce, siły te są wciąż
bardzo małe, a ich wzmocnienie i skuteczna walka z rosyjską inwazją wymagałyby ogromnego wysiłku Amerykanów.
Powodowałoby to również ryzyko eskalacji
konfliktu z Rosją aż do stadium jądrowego.
Wątpię, czy obrona państw bałtyckich,
a nawet Polski przed atakiem rosyjskim
jest dla Ameryki na tyle ważna, że byłaby
ona skłonna zaryzykować poważną wojnę
w tym regionie, a już tym bardziej wojnę
jądrową, w której celem byłyby amerykańskie miasta.

Czy sądzi pan, że wspólne inicjatywy
europejskie będą w stanie skutecznie
bronić Europy przy ograniczonym
wsparciu ze strony USA/NATO lub bez
takiego wsparcia?

Ale czy istnieje znaczące ryzyko, że
Rosja zaatakuje Polskę lub kraje bałtyckie?

Okoliczności strategiczne ulegają zmianie.
NATO jest nadal zakorzenione w zimnej
wojnie. Tymczasem w nowym ładzie światowym inna jest pozycja Ameryki, a i Rosja
jest innym przeciwnikiem niż Związek
Radziecki w czasie zimnej wojny. W tych
okolicznościach instrument NATO może
nie być już najbardziej efektywnym kosztowo i niezawodnym dla Europy, a co za
tym idzie – dla Polski.
Wiem, że w Europie pojawia się obawa, że zbyt duża koncentracja na wspólnej
obronności europejskiej może osłabić
NATO. Ale skoro transatlantyckie zaangażowanie Ameryki i NATO jest dziś niepewne, to ważne, by zastanowić się, jak
można rozwinąć niezależne europejskie
zdolności obronne.

To jasne, że Rosja chce umocnić swoje
wpływy w strefie bliskiej zagranicy. Jest
mało prawdopodobne, by w tym celu dokonywała inwazji militarnej, jednak
w Donbasie podejmowała działania w „szarej strefie”. Ilekroć tego rodzaju operacje
są podejmowane, istnieje ryzyko eskalacji.
Nie możemy również zakładać, że Rosja
pozostanie w przyszłości taka, jaka jest
dzisiaj.

Rosja może stać się bardziej agresywna?
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bezpieczeństwem, więc w dłuższej perspektywie, pomimo złożonej historii i obecnych relacji, są w zasadzie bardziej wiarygodnymi sojusznikami Polski niż USA.

Jednak polska polityka obronna opiera
się głównie na współpracy z USA. Czy
powinniśmy położyć większy nacisk
na inne opcje?

Powstaje oczywiście pytanie, czy w tym
momencie możliwe jest tworzenie takiej
relacji sojuszniczej – np. między Polską
a Niemcami?

Niechętnie udzielam takich rad, ale trzeba
pamiętać, że ostatecznie sojusze opierają
się zawsze na wyraźnym poczuciu wspólnych interesów. Wspólne wartości i kultura – to wszystko jest ważne, ale jaki
jest główny powód, dla którego sojusz
naprawdę działa? Historia dowodzi, że
państwa są gotowe na ogromne poświęcenia na rzecz wspierania innych państw
tylko wtedy, gdy stawką są ich własne interesy, a w szczególności – ich własne
bezpieczeństwo. Podczas zimnej wojny
Ameryka była gotowa udzielić bardzo silnego wsparcia swoim zachodnioeuropejskim sojusznikom, ponieważ Amerykanie
wierzyli, że ich własne bezpieczeństwo
zależy od tego, czy Związek Radziecki nie
opanuje Europy Zachodniej. Ale jeśli dziś
zapytać Amerykanów (lub Donalda Trumpa!), czy amerykańskie bezpieczeństwo
na półkuli zachodniej zależy od uniemożliwienia Rosji np. inwazji na państwa bałtyckie, to Amerykanie wcale niekoniecznie
odpowiedzieliby, że tak jest. Oczywiście
uznaliby taką inwazję za tragedię, za atak
na ich wartości, ale czy w imię niepodległości państw bałtyckich byliby gotowi
zaryzykować eskalację konfliktu z Rosją?
W czasie zimnej wojny Ameryka była gotowa do obrony swoich ówczesnych europejskich sojuszników. Gdybym tworzył
polską politykę obronną, dwa razy zastanowiłbym się, jeśli miałbym oprzeć ją na
założeniu amerykańskiego wsparcia.
Z drugiej strony, wydaje mi się, że
europejscy sąsiedzi Polski – ponieważ są
tak blisko pod względem geograficznym –
są znacznie bardziej zainteresowani jej

Niemcy wydają mi się naturalnym sojusznikiem Polski, jeśli chodzi o obronę
jej wschodniej granicy. Oczywiście dzisiejsze Niemcy nie są w stanie zaangażować
w to ani politycznie, psychologicznie, ani
militarnie, jednak niewątpliwie mają potencjał, by na dłuższą metę być lepszym
sojusznikiem niż Stany Zjednoczone.

rosji i Chinom będzie

bardzo trudno uzgodnić
wspólną wizję

euroazjatyckiej przyszłości
W Niemczech ostatnio podejmowano
działania na rzecz ocieplenia stosunków z Chinami. Czy Polska może więc
nadal liczyć na naszych europejskich
sojuszników, skoro prowadzą oni wielowektorową politykę?

To naturalne, że kraje europejskie starają
się rozwijać dobre relacje z Chinami,
skoro będzie to największa gospodarka
na świecie. Chiny mają wiele do zaoferowania, a nie sądzę, by miały strategiczne
ambicje w Europie – takie, jakie ma Rosja.
Oczywiście prawdą jest również to, że
w miarę rozwoju Chiny zwiększają swoje
wpływy i wobec niektórych aspektów tych
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W książce „The China Choice” sześć
lat temu stwierdził pan, że skutecznym
sposobem utrzymania pokoju w Azji
byłoby coś w rodzaju XIX-wiecznego,
europejskiego koncertu mocarstw. Wymaga to jednak podzielenia się władzą.
Jak wyglądałby taki koncert mocarstw
dziś, i czy jest prawdopodobne, że
Donald Trump czy Xi Jinping podzielą
się władzą?

wpływów Europa jest ostrożna. Nie wyklucza to jednak rozwoju bliskich relacji
gospodarczych z Chinami. Rozwijanie takich relacji to dobry pomysł.
Czy istnieje możliwość zawarcia sojuszu między Rosją a Chinami?

Interesy Rosji i Chin są do pewnego stopnia zbieżne, co wynika przede wszystkim
z faktu, że każde z tych państw dąży do
osłabienia strategicznej obecności Ameryki
w swoim regionie. W Azji Wschodniej
Chiny wyraźnie dążą do przekonania Ameryki do wycofania się z Azji, i do zajęcia
jej miejsca jako mocarstwa wiodącego.
Chcą więc podważać zaufanie azjatyckich
sojuszników USA (zwłaszcza Japonii)
wobec amerykańskich gwarancji strategicznych.
Jednocześnie głównym celem strategicznym Rosji jest ograniczenie obecności Ameryki w Europie. I tak w swoich
oddzielnych teatrach dwa te państwa mają
równoległe cele strategiczne, ale w dłuższej
perspektywie bardzo to mało prawdopodobne, by Chiny i Rosja współpracowały
w celu osiągnięcia globalnej autorytarnej
hegemonii.

W „The China Choice” zadaję pytanie:
jeśli Stany Zjednoczone i Chiny będą strategicznymi rywalami, jeśli skończyła się
epoka, w której Chiny akceptowały amerykańskie przywództwo w Azji (czyli epoka,
w której było nam tak dobrze), to jaki
jest możliwie najmniej zły przebieg wydarzeń?
I jaki jest to przebieg?

Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby
Chiny nadal akceptowały amerykańskie
przywództwo, ale tak się raczej nie stanie.
Sądzę więc, że istnieją tylko trzy możliwości. Pierwsza to wycofanie się USA
z Azji. Druga to sytuacja, w której rywalizacja USA i Chin będzie narastać, a to
grozi niebezpiecznym konfliktem. Trzecią
drogą jest porozumienie między USA
a Chinami. Próbowałem przyjrzeć się, jak
Ameryka i Chiny mogłyby podzielić się
władzą w Azji, i szukałem historycznych
analogii. Europejski koncert mocarstw
był wspaniałym przykładem tego, jak wielkie mocarstwa mogą znaleźć sposób koegzystencji.

W Polsce pojawiają się obawy, że
Rosja i Chiny mogą stworzyć taki
„Wielki Sojusz”.

Rosji i Chinom będzie bardzo trudno
uzgodnić wspólną wizję euroazjatyckiej
przyszłości. Rosja zawsze będzie bardzo
zaangażowana w zachowanie własnej autonomii jako wielkiego mocarstwa, podczas gdy Chiny będą maksymalizować
swoje wpływy w całej Eurazji. Rosji i Chinom łatwo współpracować tylko wtedy,
gdy działają w oddzielnych teatrach.

Czy jest prawdopodobne, że stanie
się tak teraz?

Dobra wiadomość jest taka, że koncert
mocarstw w Europie trwał – w przybliże-
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niu – przez 100 lat, od 1815 do 1914 roku,
i przez większość tego czasu panował pokój. Zła wiadomość jest oczywiście taka,
że niektóre kraje, zwłaszcza Polska, ucierpiały w wyniku uzgodnień między mocarstwami. Jeśli Stany Zjednoczone i Chiny
znalazłyby sposób, by traktować się nawzajem po partnersku, i mogłyby wykorzystać doświadczenia z europejskiego
koncertu mocarstw, to być może Ameryka
mogłaby pozostać obecna w Azji mimo
rosnącej potęgi Chin. Nadal sądzę, że
byłby to dla nas najlepszy scenariusz, ale
nie jestem optymistyczny co do możliwości
jego realizacji. W porównaniu z sytuacją
w 2012 roku, Ameryka jest dziś słabsza,

a Chiny silniejsze. Dlatego też obu stronom
trudniej jest osiągnąć porozumienie: Waszyngton ma mniejsze możliwości narzucania Chinom warunków takiej umowy,
a Chiny mają mniej powodów, aby zaakceptować te warunki. Co więcej, twórcami
i negocjatorami koncertu mocarstw w Europie byli giganci polityki, tacy jak książę
Wellington i Metternich – bardzo utalentowani mężowie stanu. Moim zdaniem
Donald Trump nie jest politykiem tej
klasy.

Fragment wywiadu ukazał się jako podcast
na kanale „Nowej Konfederacji” na YouTube.

Jarema PieKuTowsKi

Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych
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Tracąc głowę dla zwierząt
KrzyszTof sęKowsKi

Członek Pracowni Filozofii Eksperymentalnej
przy Instytucie Filozofii UW

W. Kymlicka i S. Donaldson w „Zoopolis” zarzucają antropocentryzm
przedstawicielom większości stanowisk w sporze o prawa zwierząt. Choć
celnie wytykają uprzedzenia ludzi wobec przedstawicieli braci mniejszych,
ostatecznie ich wizja potyka się o własne nogi
I

Ty myślisz, że są ludźmi tylko ludzie
Których ludźmi nazywać chce twój świat
Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci
Dowiesz się największych prawd, najświętszych prawd

„Zoopolis. Teoria polityczna praw
zwierząt” to jedna z szerzej komentowanych pozycji, w kontekście dyskusji na
temat praw zwierząt, autorstwa tandemu
filozofów – Sue Donaldson i Willa Kymlicka. Nie jest to książka nowa, pierwsze
angielskie wydanie ukazało się w 2011
roku. Dopiero jednak w tym roku (2019)
do księgarni trafił jej polski przekład.
Donaldson i Kymlicka, podobnie jak
disneyowska Pocahontas głosem Edyty
Górniak argumentują, że współczesne
koncepcje etyczne dotyczące praw zwierząt
nie uwzględniają pewnych oczywistości.
Argumentują, że zarówno ludzie niezwiązani, jak i w większości ci, którzy są związani z ruchami na rzecz zwierząt, popełniają pewien podstawowy intelektualny
53

błąd. Jest nim ograniczenie się (w najlepszym przypadku) do zapewnienia praw
negatywnych zwierzętom. Nasze obowiązki
wobec zwierząt ograniczają się więc do
tego, aby ich nie zabijać, nie torturować
i nie przetrzymywać. Najlepszą zaś strategią tworzenia relacji ludzko-zwierzęcych
jest zostawienie zwierząt w spokoju i tworzenie własnej wspólnoty ludzkiej w sposób
odizolowany od nich.
Podejście takie, zdaniem Donaldson
i Kymlicka, nie uwzględnia jednak, w jak
ścisłym związku przyszło nam obecnie
żyć ze zwierzętami. Nie sposób jest wyobrazić sobie, jak wyizolować od siebie
wspólnotę ludzi i np. wiewiórek, wróbli
czy gołębi, które mieszkając w parkach
miejskich, czy po prostu na osiedlach założonych przez ludzi, cały czas w nieprzymuszony sposób koegzystują z ludźmi.
W przypadku zwierząt domowych
natomiast jedyne rozwiązanie, które może
pomóc w wyizolowaniu ludzi od zwierząt
wymagałoby stopniowej eksterminacji
psów, kotów czy chomików. Tego rodzaju
konsekwencje wydają się natomiast autorom nie do przyjęcia.
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II

Pierwszy problem pojawia się jednak,
gdy spytamy o ceny owoców, którymi
częstują nas Donaldson i Kymlicka. W tym
miejscu autorzy, wtórując Pocahontas
proszą, byśmy o to nie pytali. Nawet bowiem wtedy, gdy już zostaniemy przekonani do tego, że wspólnotę polityczną powinniśmy dzielić ze zwierzętami, to pozostaje pytanie o konsekwencje. Jak wprowadzić tę ideę w życie? Jakie konsekwencje
dla codziennego funkcjonowania niesie
ona za sobą? Na te pytania autorzy odpowiadają zdawkowo. Okazuje się bowiem,

Pobiegnij za mną leśnych duktów szlakiem
Spróbujmy jagód w pełne słońca dni
Zanurzmy się w tych skarbach niezmierzonych
I choć raz o ich cenach nie mów nic

Donaldson i Kymlicka proponują
swoją własną teorię. Rysują przed naszymi
oczyma obraz świata, w którym ludzie
i zwierzęta żyją jako współobywatele i wzajemnie negocjują prawa koegzystencji.
Owoce, którymi autorzy karmią czytelnika
bywają chwilami naprawdę smakowite.
Tak jak wtedy, gdy bardzo przekonująco
dowodzą, że zwierzęta nie ustępują ludziom w zdolnościach do współpracy i samoregulacji ze względu na dobro społeczne. Przykładem są tu np. psy i koty
uczące się wzajemnie specyficznych sygnałów dla swoich gatunków, w celu ustalenia granic agresywności w trakcie zabawy. Gdzie indziej przywołane są wilki,
które ze względu na trudność w wychowaniu młodych wilczków powstrzymują
się od prokreacji poza jedną parą w sforze.
Przykłady te służą przekonaniu, że
zwierzęta nie tylko zasługują na traktowanie ich jako obywateli, ale także, że są
w stanie wziąć na siebie obowiązki z tym
się wiążące – komunikować swoje potrzeby
i przestrzegać zasad panujących w społeczeństwie. Mnogość, nieoczywistość i różnorodność przykładów, którymi karmią
nas autorzy robi wielkie wrażenie. Chwilami ktoś, kto na co dzień nie rozprawia
o sytuacji zwierząt we współczesnym świecie, może poczuć się jakby był ślepy i przejrzał. Nie zdajemy sobie często sprawy
z tego, jak wiele jest zachowań zwierząt
o charakterze społecznym, a nawet moralnym.

Nie sposób jest wyobrazić

sobie, jak wyizolować od

siebie wspólnotę ludzi i np.

wiewiórek, wróbli czy

gołębi, które mieszkając

w parkach miejskich, czy po
prostu na osiedlach

założonych przez ludzi, cały
czas w nieprzymuszony

sposób koegzystują z ludźmi
że albo wskazują na praktyki, które mają
miejsce już dzisiaj (np. korytarze migracyjne nad lub pod jezdniami), albo stwierdzają, że chodzi im przede wszystkim
o zatrzymanie praktyk eksploatacji zwierząt. Problem w tym, że wtedy stawiają
się w miejscu swoich początkowych oponentów – tradycyjnie podchodzących do
praw zwierząt. W praktyce ograniczają
się bowiem jedynie do dbałości o prawa
negatywne – podczas gdy o pozytywnych
mówią bardzo niewiele.
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III

mogą wznieść uzasadnione protesty na
tak dyskryminacyjne przemilczenie praw
maszyn.
Okazuje się bowiem, że Kymlicka
i Donaldson traktują swój projekt bardziej
jako przedsięwzięcie z potrzeby serca niż
rozumu. I sercem a nie rozumem starają
się nas przekonać do swoich racji. W krytycznym momencie piszą wprost, że nie
są oni w stanie przedstawić argumentów,
aby zwierzęta zaliczyć do grona istot czujących, bo „jak można przekonać kogokolwiek, żeby spojrzał w oczy innej istoty
i rozpoznał osobę”. Jednak stwierdzają,
że nikt poważny nie może zaprzeczać, że
zwierzęta są takimi istotami.
Aż się prosi, by w ich duchu także
uprawiać podobny emocjonalny szantaż.
Bo ja wiem, że ten głaz i komputer ma
także duszę, imię ma i zaklęty w sobie
czas. I nie wiem, jak przekonać Donaldson
i Kymlicka do tego, aby spojrzeli w styki
innej maszyny lub w korę innego drzewa
i rozpoznali w nich osobę.

Na lądzie, gdy rozglądasz się lądując
Chcesz wszystko mieć na własność, nawet
głaz
A ja wiem, że ten głaz ma także duszę
Imię ma i zaklęty w sobie czas

Problemów jest więcej. Zoopolis to
prawie 600-stronnicowa rozprawa, która
w wielu miejscach jest niedopracowana
argumentacyjnie. To boli, zwłaszcza, gdy
uzmysłowimy sobie, że choć Sue Donaldson jest także aktywistką na rzecz praw
zwierząt, to przede wszystkim zarówno
ona, jak i Kymlicka, są filozofami. Można
więc od nich oczekiwać intelektualnego
rygoru, którego niestety brak.
Spójrzmy na wyznacznik, którym posługują się autorzy, gdy rozważają, kto
powinien zostać wcielony do grona obywateli. Otóż na ten zaszczyt zasługują istoty, które są zdolne do subiektywnego
odczuwania świata. Choć autorzy twierdzą,
że niekontrowersyjne jest uznanie, że
zwierzęta zdolność tę posiadają, to wystarczy chwila zastanowienia, żeby uświadomić sobie, jak trudno jest ustalić komu
konkretnie można ją przypisać, a komu nie.
Czy myszy się zaliczają do tego grona?
– Chyba tak.
A muchy? – To już bardziej chyba,
niż tak.
A larwy nicieni pałaszujące resztki
z obiadu w domowym śmietniku? – …
Peter Wohlleben w „Sekretnym życiu
drzew” będzie przekonywał, że za istoty
równe ludziom należy uznać także przynajmniej część świata flory. Donaldson
i Kymlicka nie zgadzają się jednak na
rozszerzenie tej kategorii na rośliny, choć
tego zupełnie nie uzasadniają. Ale abstrahujmy od roślin. Co z komputerami
i robotami? Teoretycy sztucznej inteligencji

IV

Ty masz mnie za głupią dzikuskę
Lecz choć cały świat zwiedziłeś
Zjeździłeś wzdłuż i wszerz
I mądry jesteś tak
Że aż słów podziwu brak
Dlaczego powiedz mi tak mało wiesz?
Mało wiesz…

Bajka „Pocahontas” miała uzmysłowić
nam, jak europocentrycznie patrzymy na
świat. Podobne zamierzenia stoją za „Zoopolis”. Kymlicka i Donaldson zarzucają
antropocentryzm przedstawicielom większości stanowisk we współczesnym sporze
o prawa zwierząt. Ostatecznie jednak ich
wizja potyka się o własne nogi. W jednym
miejscu przekonują, że nasze przedteo-

55

THINKZINE, nr 11(113)/2019, listopad 2019

www.nowakonfederacja.pl

retyczne wrażenie, zgodnie z którym stawiamy ostrą granicę między światem zwierząt a ludzi jest wynikiem nieuzasadnionego antropocentryzmu. Kilka stron dalej
uzasadniają wykluczenie z puli obywateli
storczyki oczywistą odrębnością świata
roślin od świata zwierzęco-ludzkiego.
Dyskryminacja flory to jednak niejedyne przewinienie autorów. Kymlicka
i Donaldson w krytycznych momentach
zapominają o pozytywnych prawach zwierząt po to, aby tryb życia zwierząt nie odbiegał od idealnego trybu życia współczesnego obrońcy praw zwierząt z bogatego
zachodniego kraju. W wielu miejscach
przekonują oni o istnieniu naturalnych
praw uniwersalnych, naturalnych potrzebach zwierząt do wolności, życia w odpowiedniej przestrzeni czy swobody seksualnej. Gdy mowa jednak o naturalnych upodobaniach kulinarnych mięsożerców, autorzy sypią cudzysłowami pełną garścią
aby zdyskredytować tak niepoprawny pomysł jak ten, że zwierzęta mają naturalną
potrzebę zjedzenia mięsa. Donaldson
i Kymlicka wiją się strasznie, gdy przekonują, że zmuszenie kota do zrezygnowania
z mięsa na rzecz jarmużu i soczewicy nie
jest naruszeniem jego praw pozytywnych.
Z innej strony - obraz życia w gospodarstwie wiejskim, prezentowany przez
autorów, jest kompletnie odrealniony.
Nie uwzględniają oni zupełnie ograniczeń
ekonomicznych większości ludności wiejskiej. To już nie jest zarzut o antropocentryzm, ale o klasizm i ignorancję wobec
usytuowania ekonomicznego ludzi z innych grup społecznych. W centrum świata
Donaldson i Kymlicka nie są po prostu
ludzie, jak u przeciętnego antropocentrysty. Są tam współcześni zachodni,
dobrze sytuowani obrońcy praw zwierząt,
na co dzień pracujący w akademii, miesz-

kający w dużych miastach lub - gdy fantazja poniesie - prowadzący własne gospodarstwo, w którym hobbystycznie dzielą
mieszkanie z kilkoma zwierzętami domowymi i kilkoma gospodarskimi.
Donaldson i Kymlicka tworzą wizję
życia w gospodarstwie, w którym uzysk
mleka krowiego i wełny owczej jest tak
mały, że utrzymanie się z ich sprzedaży
wydaje się w zasadzie niemożliwe. Obraz
relacji ze szkodnikami zamieszkującymi
dom, która ma się opierać na wzajemnym

zoopolis nie jest spójną

i dobrze uargumentowaną
teorią polityczną praw

zwierząt, jak głosi tytuł
książki donaldson
i Kymlicki

szacunku i dzieleniu przestrzeni wspólnej
nie uwzględnia tego, że przeciętny gospodarz, który nie wytępi gryzoni, zostanie
w ten sposób postawiony w sytuacji ekonomicznej katastrofy. Donaldson i Kymlicka po prostu nie widzą, że prowadzenie
gospodarstwa może nie być ekstrawaganckim hobby, ale koniecznością zapewniającą byt.
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że
podstawowym problemem wyzysku zwierząt są olbrzymie koncerny traktujące
krowy i owce jak maszyny (przepraszam
wszystkie urażone maszyny) przynoszące
zysk. Jednak Donaldson i Kymlicka nie
stawiają różnicy między wielkimi farmami,
a małymi gospodarstwami.
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V

Donaldson i Kymlicka jednak nie argumentują za tym, że Albertowi będzie lepiej
z kurami niż z ludźmi. Oni uznają to za
oczywiste i wykorzystują do argumentacji
na rzecz innej tezy. Jednym z największych
problemów wywodu Donaldson i Kymlicka
jest to, że przyjmują oni za oczywiste bardzo kontrowersyjne tezy. Podczas gdy je
uzasadniają natomiast, często powołują
się na emocje, wielokrotnie pisząc np.
o bestialskim traktowaniu zwierząt przez
ludzi.
Jednym z powodów zgrzytu między
argumentacją Donaldson i Kymlicka może
być fakt, że wychodzą oni z określonym
zestawem poglądów antropologicznych,
który może być odmienny od zestawu posiadanego przez czytelnika. Przede wszystkim tyczy się to aksjologicznego zrównania
świata ludzkiego ze światem zwierząt. Nie
byłoby to jednak problemem, gdyby ów
zestaw poglądów nie był jednocześnie zestawem, do którego przekonanie jest głównym celem wywodu autorów. Autorzy
przekonując do tego, że należy zrównać
prawa zwierząt i ludzi po prostu zakładają
ich równość. W ten sposób można natomiast przekonywać jedynie już przekonanych.
Czy ta krytyka podważa wartość Zoopolis w sporze o prawa zwierząt? Częściowo. Zoopolis bowiem wnosi bardzo
wartościowy wkład w dyskusję na rzecz
etyki. Zupełnie jednak inaczej, niż autorzy
sobie to wyobrażają.
Zoopolis nie jest spójną i dobrze uargumentowaną teorią polityczną praw zwierząt, jak głosi tytuł książki Donaldson
i Kymlicki. Na poziomie argumentacyjnym
jest ona zbyt przesiąknięta uprzedzeniami
i emocjami autorów. Stanowi jednak fantastyczny przyczynek do zakwestionowania
naszych własnych - być może nieuzasadnionych – przekonań na temat zwierząt

Gdy emocje już opadną
Jak po wielkiej bitwie kurz
Gdy nie można mocą żadną
Wykrzyczanych cofnąć słów
Czy w milczeniu białych haniebnych flag
Zejść z barykady

Zoopolis to książka, która ma zmieniać świat. Donaldson i Kymlicka wielokrotnie zaznaczają, że nie chodzi im o czysto akademicki wywód, ale o sprowokowanie zmian w polityce. Z tego względu
może nie dziwić to, jak często autorzy
odnoszą się do emocji lub „poczucia”. Poczucia sprawiedliwości czy poczucia oczywistości w wyborze pewnych rozwiązań
moralnych.
Mamy w książce na przykład opis
Alberta – chłopca z silnymi zaburzeniami
ze spektrum autyzmu. Przykład ten ma
posłużyć do argumentowania przeciwko
stanowisku, zgodnie z którym należy dążyć
do tego, aby każda jednostka z określonego
gatunku była w stanie funkcjonować z innymi jednostkami z tego samego gatunku.
Zdaniem autorów, przynależność gatunkowa nie ma tu nic do rzeczy. Oczywiste
jest bowiem to, że nie powinniśmy dążyć
do tego, żeby Albert jak najlepiej odnajdywał się w społeczeństwach ludzkich.
Dużo bardziej satysfakcjonujące będzie
dla niego tworzenie relacji z krowami
i kurami.
Moment. Oczywiste? Tu wtręt osobisty – ja nie mogłem w to uwierzyć.
Wierzę w dogoterapię, wierzę w korzyści
płynące z relacji ze zwierzętami. Z perspektywy jednak dobra Alberta, takie relacje mogą być środkiem do osiągnięcia
celu, jakim jest maksymalne przystosowanie Alberta do społeczeństwa ludzi.
Oczywiście to także jest po prostu pogląd.
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i uwzględniania ich praw. Kymlicka i Donaldson wykazują się tak ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym w omawiane kwestie, że choć traci na tym część
merytoryczna wywodu, to potrafią doskonale ukłuć czytelnika w jego zlodowaciałe serce. Efektem tego ukłucia może

być większa empatia wobec zwierząt i spostrzeżenie złożoności świata relacji naszych
towarzyszy na tej planecie. Ostatecznie
bowiem zawsze warto pracować nad swoją
empatią i uprzedzeniami. Na chwileczkę,
być może, nawet zawieszając roszczenie
o ścisłość, spójność i uzasadnienie.
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Przedsiębiorca też człowiek
wiTold soKała

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
wicedyrektor Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

„Poczet przedsiębiorców polskich” przedstawia sylwetki ludzi budujących
Polskę ciężką pracą, wiedzą i codziennym ryzykiem. To dobra lektura
w epoce sentymentu do darmochy i rozdawnictwa
Anzelm Gostomski, Prot Potocki, Alfred
Falter – ani wybitni wodzowie, ani liderzy
polityczni, ani nawet poeci, więc w świadomości historycznej Polaków nie ma dla
nich miejsca. Tymczasem to oni i im podobni, mówiąc językiem współczesnym
„ludzie biznesu i menedżerowie”, wpływali
na losy kraju oraz codzienne życie pokoleń
naszych przodków co najmniej tak samo,
jak standardowi bohaterowie podręczników.
Historia gospodarcza jest mniej efektowna, niż ta martyrologiczna, poza nielicznymi wyjątkami słabiej działa na zbiorowe emocje. Ale bez niej trudno tak naprawdę zrozumieć, o co toczyły się wojny,
dlaczego wygrywała w nich ta a nie inna
strona, i dlaczego taki a nie inny kształt
przybierały traktaty. „Poczet przedsiębiorców polskich”, zbiorowe dzieło czwórki
autorów (Marcin Rosołowski, Andrzej
Krajewski, Arkadiusz Bińczyk, Wojciech
Kwilecki), to hołd dla ludzi, którzy rozumieli gospodarkę lepiej niż ich współcześni,
rozumieli pieniądz oraz zasady jego zarabiania i pomnażania, a budując własną,
prywatną pomyślność materialną tworzyli

też niekiedy rzeczy wielkie dla społeczeństwa. Owszem, czasami wręcz przeciwnie,
podejmując nadmierne ryzyko bankrutowali z trzaskiem, zaś skutki ich błędnych
decyzji rozlewały się wokół. Taka uroda
biznesu.
Merytoryczną koncepcję dziełka zawdzięczamy Warsaw Enterprise Institute,
think tankowi działającemu przy Związku
Przedsiębiorców i Pracodawców, a prezes
WEI i znany publicysta Tomasz Wróblewski opatrzył je „Słowem wstępnym”.
„Spojrzenie na dzieje Polski bez uwzględnienia spraw gospodarczych zawsze będzie
niekompletne” – napisał w nim, dodając,
że książka „nie ma ambicji zastąpienia
naukowych opracowań, nie jest też rankingiem największych i najsławniejszych.
Ma za to przybliżyć realia poszczególnych
epok i pokazać, jak budowano sukces –
własny, rodzinny, publiczny”.
Kiesa i karabela

I faktycznie, poczynając od części pierwszej, dotyczącej epoki Piastów i Jagiello59
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nów, narracja prowadzona jest konsekwentnie w ten sposób i w tym celu. Po
zwięzłej charakterystyce uwarunkowań
ekonomicznych (konia z rzędem temu,
kto – nie będąc specjalistą – wiedział,
w jak znacznym stopniu gospodarka wpłynęła na klęski i sukcesy naszych władców
z obu dynastii!) przed oczami czytelnika
maszerują bohaterowie indywidualni. Rzeczywiście, charakterystyczni i ciekawi.

tycznych lub rodowych do sprawnego pomnażania dóbr doczesnych, tak kościelnych, jak i królewskich oraz własnych –
jak choćby Uriel Górka. Odnotujmy, że
w stawce znalazł się i Mikołaj Kopernik,
znany powszechnie akurat z zupełnie innych dokonań.
Z kolei czasy królów elekcyjnych –
w których, jak słusznie i ze smutkiem zauważają autorzy, „Polska przespała narodziny kapitalizmu” – to bohaterowie
nieco innego rodzaju. Swoje biogramy
w tej części mają politycy i zarządcy, jak
Franciszek Bieliński, „człowiek, który wybrukował Warszawę”; architekt królewski
i menniczy szarlatan Tytus Boratini, z pochodzenia szlachcic wenecki; wreszcie
uzdrowiciel litewskiego skarbu Jan Jerzy
Flemming. Znalazło się miejsce także dla
Andrzeja Humieckiego, wyjątkowego
szlachcica, który wbrew trendowi epoki
porzucił dobrowolnie przywileje stanu rycerskiego, by zbijać majątek na handlu –
najpierw zbożem, potem także solą, suknem i innymi towarami. Są i magnaci,
pokazujący własnym przykładem, jak gospodarować na rozległych włościach – Jan
Zamoyski oraz Sebastian Lubomirski –
ale również i cudzoziemcy, w Polsce budujący własne czy rozbudowujący rodzinne
majątki, jak Peter Uphagen albo Hieronim
Pinocci.

o ile sto lat wcześniej rosja
podbiła Polskę manu

militari, to u schyłku XiX
stulecia to my –

a precyzyjniej, rzesza

mniejszych i większych

„wokulskich” – podbijała
rosję gospodarczo

i technologicznie

Często kupcy lub rzemieślnicy pochodzenia
obcego, zazwyczaj niemieckiego, którzy
poprzez ciężką pracę i zręczność w interesach, poprzez sukces ekonomiczny, wyrąbywali sobie członkostwo w patrycjacie
Krakowa i innych głównych miast, a z czasem również szlachectwo – jak Bonerowie
i Hallerowie. Ale także przedstawiciele
stanu rycerskiego, jak wspomniany na
wstępie Anzelm Gostomski, świetny gospodarz na swoich włościach i autor interesującego dzieła z zakresu zarządzania.
Oczywiście, będą w tej grupie i osoby duchowne, niekoniecznie świecące przykładem żarliwej wiary, lecz wykorzystujące
przewagę wykształcenia i koneksji poli-

W cieniu obcych imperiów

Odrębny rozdział – i słusznie! – poświęcono czasom stanisławowskim. Wtedy to
bowiem elita upadającego kraju podjęła
wysiłki w celu dogonienia Europy, i czyniła
to nie tylko na polu kulturalnym czy wojskowo-politycznym, ale i ekonomicznym.
O dziwo, z poważnymi sukcesami – stąd
odważna teza Autorów, że to gospodarcze
odrodzenie Rzeczpospolitej na tyle za60
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niepokoiło imperialnych sąsiadów, że
wreszcie postanowili dokonać jej kolejnych
rozbiorów.
Swoje miejsce w poczcie liderów tej
epoki ma ksiądz kanonik Paweł Ksawery
Brzostowski, oświecony i racjonalny władca nieformalnej (acz dysponującej herbem,
pieniądzem, skarbem i parlamentem!)
i niezwykle innowacyjnej ekonomicznie
Rzeczypospolitej Pawłowskiej, utworzonej
w jego dobrach na Wileńszczyźnie, do
których rychło zaczęli uciekać chłopi
z ościennych majątków. Towarzyszy mu
typowy „self made man” Tomasz Dangel,
który od pozycji wędrownego rzemieślnika
dotarł na wyżyny arystokratycznych salonów. Jest i kobieta, jedyna w całej
książce – Anna Jabłonowska, która jako
młoda wdowa potrafiła z rozmachem zarządzać rozległymi latyfundiami, wprowadzając w nich własne regulacje, wspierające przedsiębiorczość. Są i inne barwne
postacie, jak utalentowany muzyk i człowiek interesu, Michał Kazimierz Ogiński
oraz ormiański rzemieślnik i kupiec Jakubowicz; jak „sybaryta ze smykałką do
gospodarki”, ksiądz prymas Ostrowski
oraz bankierzy Tepper i Prot Potocki. Ten
ostatni, postać tyleż niejednoznaczna co
tajemnicza, był bodaj pierwszym, który
próbował na serio zorganizować Rzeczpospolitej transfer towarów na Zachód
via Morze Czarne, nie tylko Gdańsk i Bałtyk.
Tak zwany „długi wiek XIX”, rozbity
w książce na dwa odrębne rozdziały, to
fascynująca historia wzlotów i upadków
tych, którzy w mrocznej epoce zaborów,
często wbrew obcym władzom, ale i wbrew
silnemu oporowi społecznemu, budowali
własne majątki… i przy okazji, tak „chcący”,
jak i „niechcący”, materialne zręby nowoczesności na ziemiach polskich. Niektórzy – jak Dezydery Chłapowski, bodaj
najbardziej znany i emblematyczny, także

dzięki popularnemu niegdyś serialowi telewizyjnemu – to niemalże romantyczni
bohaterowie, którzy w obliczu militarnych
i politycznych klęsk poświęcili się pozytywistycznej pracy u podstaw, z niemałymi
i wymiernymi sukcesami. Inni to „obcy”:
fabrykanci i finansiści żydowscy (Fraenkel,
Newachowicz, Hertz, Kronenberg, Wawelberg), niemieccy (Geyer, Grohmann)
czy francuscy (Fraget) lub belgijscy
(Scheibler), którzy tu, na ziemiach polskich, znaleźli optymalne warunki do rozwoju interesów – i korzystali z tego z rozmachem i talentem, budując imponujące
fortuny osobiste, zdobywając wpływy na
dworach, ale i łącząc bezwzględny wyzysk
własnych pracowników z hojnym wsparciem inicjatyw dobroczynnych, społecznych, kulturalnych czy edukacyjnych. Gorący i szczery patriota Hipolit Cegielski,
który przedsiębiorcą został niejako z przymusu (po karnym usunięciu przez władze
pruskie z posady nauczyciela gimnazjalnego) sąsiaduje tutaj z ewidentnym oportunistą politycznym i carskim lojalistą,
ale niezwykle zasłużonym działaczem gospodarczym, księciem Druckim-Lubeckim,
ksiądz Staszic zaś, współtwórca pierwszej
polskiej uczelni technicznej, z Antonim
Patkiem, zegarmistrzem odznaczonym
Virtuti Militari i twórcą istniejącej po dziś
dzień marki luksusowych zegarków. A na
dokładkę jeszcze m.in. twórca wiejskiej
spółdzielczości Stefczyk, błyskotliwy polityk europejski i przedsiębiorca Adam
Potocki oraz naftowy wynalazca Ignacy
Łukasiewicz.
Trudny wiek XX

To, co jest rzeczą mało znaną publicznie,
a symptomatyczną – to stopniowa ekspansja tych wszystkich polskich i „nie
całkiem polskich” ludzi biznesu w głąb
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Imperium Rosyjskiego; nie bez podstaw
zauważają autorzy, że o ile sto lat wcześniej
Rosja podbiła Polskę manu militari, to
u schyłku XIX stulecia to my – a precyzyjniej, rzesza mniejszych i większych
„Wokulskich” – podbijała Rosję gospodarczo i technologicznie. Dość przywołać
tutaj potentata kolejowego Jana Gotliba
Blocha czy Stanisława Glezmera, który
ukoronował karierę funkcją prezesa Związku Fabrykantów i Przemysłowców Petersburskich (wielka szkoda, że ich postacie
jedynie przewijają się w dygresjach, a nie
poświęcono im odrębnych biogramów).

pełniają stawkę m.in. wynalazca i innowator Tadeusz Sendzimir, działacz spółdzielczy Teodor Toeplitz czy wreszcie orędownik wolnej gospodarki Andrzej Wierzbicki, prezes „Lewiatana”, nazwany w tekście „maszynistą lokomotyw” ówczesnej
polskiej gospodarki, którymi były „prywatny przemysł, finanse, handel i wielkoobszarowe rolnictwo”.
Końcową cezurą książki jest rok 1939,
kres II RP i wolnej gospodarki w Polsce.
„Odbudowana po latach komunizmu rynkowa gospodarka obecnych czasów to temat na zupełnie inną opowieść o zupełnie
innych ludziach” – napisał Tomasz Wróblewski w swoim „Słowie wstępnym”. Bez
wątpienia tak, i na takie opracowanie
z niecierpliwością warto czekać. Także
z nadzieją, że „Poczet” przyczyni się do
lepszego zrozumienia roli przedsiębiorczości w życiu społecznym i politycznym,
że poprzez ukazanie bez zbędnego zadęcia
losów wielu ciekawych postaci nieco odmitologizuje świat wielkiego i średniego
biznesu, a więc w efekcie – w epoce sentymentu do darmochy, rozdawnictwa i powszechnego braku odpowiedzialności za
swoje losy – przyczyni się też do większego
szacunku dla bogactwa, uzyskanego ciężką
pracą, wiedzą i codziennym ryzykiem.
Niewątpliwymi zaletami „Pocztu” są:
jego bardzo staranna szata edytorska,
przyjazna narracja, unikająca nadmiaru
historycznych szczegółów na rzecz potoczystości i przejrzystości, a także – może
nawet przede wszystkim – bardzo ludzka
perspektywa, dostrzeżenie w bohaterach
opowieści zarówno ich mocnych stron,
jak i codziennych słabostek i śmiesznostek.
„Przedsiębiorca też człowiek” – to motto,
które powinno nam zapaść w pamięci,
i rzutować nie tylko na rozumienie historii.

ii rzeczpospolita – ze
względu na oczywiste

uwarunkowania polityczne,
społeczne i geograficzne –

poważnie ograniczyła

rozmach działania
przedsiębiorców

II Rzeczpospolita – ze względu na
oczywiste uwarunkowania polityczne, społeczne i geograficzne – poważnie ograniczyła rozmach działania przedsiębiorców.
W tej części mamy wiec biogramy państwowych działaczy gospodarczych i polityków, takich jak Władysław Grabski
czy Eugeniusz Kwiatkowski, ale i tych,
którzy próbowali nadal robić interesy
„obok państwa”, jak wspominany na wstępie magnat węglowy Alfred Falter czy bodaj ostatni z wielkich posiadaczy ziemskich
w biznesie, książę Janusz Radziwiłł. Uzu-
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Pod uwagę działaczom religijnym,
politycznym i społecznym:

Chrześcijańska myśl ekonomiczna
Chrześcijańska myśl ekonomiczna stanowi kierunek badania znaczenia Przykazań Dekalogu: „Nie kradnij!” i „Nie pożądaj własności bliźniego!” dla ekonomii i gospodarki,
oraz na wyciąganiu wniosków z wyników tych badań w celu ich wykorzystania w nauce
ekonomii i polityce gospodarczej. Inspiracją tej myśli jest stwierdzenie, że ponieważ aż
dwa te Przykazania mają za cel ochronę własności człowieka, czyli ochronę własności
prywatnej, to znaczy, że Stwórca nadał nienaruszalności instytucji własności prywatnej
wysoką rangę. Stanowi ona dobro nierozerwalne z człowieczeństwem. Pod pojęciem
„własność prywatna” rozumie się, oczywiście, dobro uczciwie nabyte przez człowieka,
a nie dobro przez niego posiadane, lecz nabyte drogą jakiegokolwiek rodzaju kradzieży.
Wyniki badań powyższego wpływu okazują się rewelacyjne. Okazuje się, że łamanie
przez ludzi i ich rządy Przykazania „Nie kradnij!”, poprzedzane na ogół łamaniem
Przykazania „Nie pożądaj własności bliźniego!”, czyli, inaczej mówiąc – kradzież jest
główną przyczyną, lub samą istotą, prawie wszystkich poważnych krajowych i międzynarodowych problemów i kryzysów gospodarczych wiodących do biedy i rożnych niepożądanych efektów społecznych. Im powszechniejsze zjawisko kradzieży we wszelkich
jej formach, a szczególnie w formach grabieży zalegalizowanej przez państwo i popełnianej
na różne sposoby, często „w majestacie prawa”, na obywatelach, tym poważniejsze hamowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Do tych sposobów zaliczyć należy,
między innymi:
1)

2)
3)

4)
5)

zaciąganie pożyczek państwowych bez wiedzy i zgody obywateli, którzy wraz ze
swym potomstwem pożyczki te będą musieli spłacać;
drukowanie papierowych pieniędzy bez ich pokrycia w przyroście bogactwa narodowego, co powoduje inflację i obniżanie wartości pieniędzy już posiadanych
przez obywateli;
przyznawanie przez władze rożnych licencji, monopoli i innych przywilejów
wybranym ludziom lub grupom ludzi, kosztem wszystkich pozostałych;
tworzenie w instytucjach państwowych tak zwanych stanowisk pracy, pracy bezproduktywnej i pasożytniczej, będącej przykrywką do dzielenia się pieniędzmi
z kieszeni podatnika;
sprzecznie z zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa, zalecane przez
Marksa opodatkowanie wybiórcze (progresywne) ludzi zamożniejszych, a tym
samym karanie ich za to, że w gospodarce rynkowej stali się nimi dzięki swej pra63
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cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;
6) opodatkowanie na cele nie służące dobru całego społeczeństwa, lecz tylko niektórych
jego grup;
7) łamanie prawa podaży i popytu, przez narzucanie cen minimalnych lub maksymalnych
za jakieś dobra – a więc okradając właściciela danego dobra z prawa do swobodnego
dysponowania swą własnością;
8) szerzenie i praktykowanie korupcji poprzez tworzenie korupcjogennych urzędów
dla „swych” ludzi i ochrona ich działań drogo kosztujących całe społeczeństwo;
9) praktykowanie socjalizmu poprzez bezpośrednią konfiskatę własności prywatnej
na rzecz państwa i jego różnych instytucji;
itd., itd.

W świetle powyższego jasne jest, dlaczego państwa socjalistyczne i „opiekuńcze”
oparte na „uszczuplaniu” i konfiskacie własności prywatnej prowadzą kraje do
bankructwa, a rodziny i społeczeństwa do rozkładu.
Przyjęcie powyższego do wiadomości powinno być szczególnie łatwo akceptowane
przez nas, chrześcijan, dla których Dekalog, będący zbiorem nakazów i zakazów pochodzących od Stwórcy, jest jednym z filarów wiary. Szczególnie czujni winniśmy być
na znaczenie nieraz spotykanych haseł o potrzebie realizacji zasad sprawiedliwości
społecznej (co, między innymi, jest wyrażone w Artykule 2 obecnie obowiązującej
Konstytucji RP), bo często bywają one pośrednim wzywaniem do łamania Przykazania
10 („Nie pożądaj żadnej rzeczy należącej do bliźniego”) i do przymusowego wyrównywania
międzyludzkich nierówności majątkowych i społecznych, drogą zalegalizowanej grabieży
i kradzieży gwałcącej Przykazanie „Nie kradnij!” i chrześcijański nakaz miłości bliźniego,
a są inspirowane przez różnych popleczników marksizmu, którego, jak wiadomo,
jednym z podstawowych dogmatów jest konieczność likwidacji własności prywatnej.
Nieopatrzna akceptacja takich haseł przez katolików, mimo, że nigdzie w Piśmie
Świętym nie ma potępienia, a nawet tylko dezaprobaty nierówności międzyludzkich,
stanowi sukces infiltracji wrogiej chrześcijaństwu ideologii marksistowskiej do Kościoła.
Chrześcijańska myśl ekonomiczna służyć może za narzędzie intelektualne w zwalczaniu
tej infiltracji. Niezależnie od tego zachęca ona patriotów pragnących jak najlepiej dla
swego kraju, aby nie pozwalali rządzącym na ustanawianie i egzekwowanie praw
okradania obywateli przez państwo, a doprowadzali do likwidacji takich praw już istniejących.

JaN miCHał małeK

Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja
Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwałtownymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej,
opisując je za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża
jakość rządzenia, które wymaga rozstrzygania dylematów przy użyciu wiedzy
dostępnej w danej chwili. Deficyt tej ostatniej zwiększa ryzyko decyzji błędnych
lub wręcz katastrofalnych, jak również – dominacji fałszywych ideologii. Polski
dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopolityczne i słabość intelektualną (uniwersytetów, mediów, think tanków).
„Nowa Konfederacja” stara się temu kryzysowi myśli przeciwdziałać na cztery
zasadnicze sposoby:
1) Poprzez formułę thinkzine’u: pierwszego w Polsce i prawdopodobnie na
świecie think tanku i magazynu publicystycznego w jednym, umożliwiającą
lepszą komunikację i synergię między ekspertami z różnych dziedzin oraz
między specjalistami a publicystami i intelektualistami; wszystko po to,
aby po pierwsze zwiększać poziom wiedzy specjalistycznej, a po drugie
(i ważniejsze) budować całościowy obraz rzeczywistości;
2) Poprzez kształtowanie opinii elit;
3) Poprzez oddziaływanie na główny nurt debaty za pomocą komentatorstwa
politycznego;
4) Pełniąc rolę pośrednika między światem ekspercko-akademickim a medialnym.

Działamy w duchu polskiej tradycji republikańskiej, uważając ją z jednej
strony za najbardziej chwalebny dorobek rodzimej polityki, z drugiej za
inspirację do rozwiązywania współczesnych problemów, na czele z fałszywymi
dylematami: państwo czy wolność, wolność czy wspólnota. Dziś potrzebujemy
jednocześnie więcej państwa, więcej wolności i więcej wspólnoty. Wyzwania
tak dla politycznej podmiotowości, jak i wolności są bowiem bezprecedensowe – taka musi też być odpowiedź.

Jesteśmy konfederacją – związkiem obywateli dążących razem do dobra
wspólnego, w sytuacji, gdy inne instytucje zawodzą.

Jesteśmy niezależni tak od partii politycznych, jak i od rywalizacji na klikalność.
Jest to możliwe przede wszystkim dzięki hojności naszych Darczyńców. Utrzymanie niezależności i poziomu merytorycznego oraz dalszy rozwój, przybliżający
realizację powyższych celów, zależą od utrzymania i rozwoju finansowania
poprzez bezwarunkowe darowizny na cele statutowe.
Jeśli cenisz „Nową Konfederację” – wesprzyj ją.
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Działalność
Do listopada 2017 r. „Nowa Konfederacja” była pierwszym w Polsce internetowym miesięcznikiem idei (pierwszych 51 numerów ukazało się w formule
e-tygodnika, między październikiem 2013 a wrześniem 2014). Dziś „Nowa
Konfederacja” to prawdopodobnie pierwszy na świecie thinkzine. To nowa
forma instytucji eksperckiej i publicystycznej jednocześnie. Umożliwia to
z jednej strony lepsze niż dotąd gromadzenie i tworzenie wiedzy specjalistycznej,
z drugiej: efektywniejszą pracę nad całościowym opisem rzeczywistości
publicznej.

Do tej pory podstawowym sposobem prezentacji takich owoców była publicystyka, która cały czas odgrywa ważną rolę w naszej działalności. Obecnie
każde kolejne wydanie e-miesięcznika zawiera 10 materiałów – artykułów
analitycznych, esejów, wywiadów. Dwa razy w tygodniu publikujemy komentarze reagujące na bieżące wydarzenia. Swoje miejsce ma u nas także
felieton – wymierający gatunek na pograniczu dziennikarstwa i literatury
pięknej, ukazujący się co najmniej raz w miesiącu.

Od listopada 2017 roku stawiamy także na działalność ekspercką. Specjaliści
od spraw ustrojowych, międzynarodowych, prawa, obronności, gospodarki,
samorządu i nie tylko publikują w „Nowej Konfederacji” raporty, analizy, komentarze eksperckie.

Zarówno publicyści, jak i eksperci związani z „Nową Konfederacją” występują
w mediach, zarówno pracując w różnych tytułach, jak i występując w nich
gościnnie czy komentując dla nich bieżące wydarzenia. Jesteśmy obecni na
łamach największych polskich dzienników i tygodników, w internecie, na
falach stacji radiowych, regularnie występujemy także w programach telewizyjnych stacji publicznych i prywatnych.

Ważnym elementem naszej działalności są także otwarte debaty, które organizujemy co najmniej raz w miesiącu. Zaproszeni przez nas goście –
naukowcy, politycy i dziennikarze – dyskutują wokół kolejnych naszych
publikacji, a także na bieżące tematy społeczno-polityczne. Jesteśmy obecni
także w mediach społecznościowych – na Facebooku, Twitterze czy YouTube.
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„Nową Konfederację” tworzą
Stali Darczyńcy: Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy
Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Jakub Stychno, Marcin Sławeta, Michał
Kocur, Remigiusz Iwuć, Piotr Ogiński, Damian Szczerbaty, Szymon Radziszewicz,
Krzysztof Szatan oraz Anonimowi Darczyńcy
Pozostali Darczyńcy: Jacek Bartosiak, Piotr Remiszewski, Piotr Woźny, Andrzej
Dobrowolski, Krzysztof Poradzisz, Marek Nowakowski, Karol Tatara oraz
Anonimowi Darczyńcy (Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każdego miesiąca)
Zespół: Kołodyńska-Magdziarz (Sekretarz zespołu), Jarema Piekutowski, Bartłomiej Radziejewski (Dyrektor), Stefan Sękowski (Zastępca dyrektora, kierownik
sekcji Publicystyki), Anna Szczerbata, Paulina Raczyńska, Marcin Chruściel

Stali współpracownicy: Paweł Behrendt, Łukasz Kobeszko, Michał Lubina,
Stanisław Maksymowicz, Rafał Matyja, Anna Mieszczanek, Andrzej Mikosz,
Adam Radzimski, Marek Wojnar, Karol Zdybel, Adam Michalak, Witold Sokała,
Piotr Celiński, Patryk Gorgol, Krzysztof Sękowski

Współpracownicy: Michał Beim, Ludwik Dorn, Błażej Duber, Stanisław Gasik,
Tomasz Geodecki, Tomasz Grzegorz Grosse, Elżbieta Hibner, Maria Libura,
Damian Maziarz, Filip Memches, Tomasz Pichór, Radosław Piekarz, Tomasz
Pułról, Witold Repetowicz, Jan Rokita, Błażej Sajduk, Wojciech Stanisławski,
Zbigniew Stawrowski, Barbara Szewczyk, Artur Wołek, Krzysztof Wołodźko,
Roman Graczyk, Paweł Średziński, Andrzej Horubała
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